
N
.º

 1
0

 –
 O

u
tu

b
ro

 d
e 

2
0

2
0

Fundada em 1848   2ª Época 1905
Publicação iniciada em Janeiro de 1849

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

II Século – 72º Volume – N.º 10

N.º 2625 – Outubro de 2020

M
en

sa
l 
•
 P

re
ço

 a
vu

ls
o

 €
 7

,0
0



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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IN MEMORIAM

Major‑general Raúl François Ribeiro Carneiro Martins

5 de outubro de 1936 – 20 agosto de 2020

Raúl François Ribeiro Carneiro Martins nas-
ceu em Lisboa, no dia 5 de Outubro de 1936. 

Com dezoito anos, ingressou na Escola do 
Exército, onde se formou como oficial de Arti- 
lharia. Em 1958, com a patente de alferes, foi 
colocado no Regimento de Artilharia Pesada 2. 
Em 1960, frequentou com sucesso o 10.º Cur-
so de Paraquedismo e foi colocado no Batalhão 
de Caçadores Para-quedistas (BCP), em Tancos. 
Cumpriu quatro comissões de serviço no Ultra- 
mar. A primeira, em Moçambique, com início 
em Maio de 1961, tendo comandado um Pelo- 
tão do Destacamento Avançado de Combate. 
A partir de Abril de 1963 e até Janeiro de 1964, 
promovido a capitão, passou a comandar uma 
Companhia do recém-constituído Batalhão de 
Caçadores Para-quedistas 31 (BCP 31). Daí até Agosto, exerceu funções de 
chefe da Secção de Informações/Operações. Em Outubro de 1965, volta ao 
BCP 31 para comandar a 1.ª Companhia de Caçadores Para-quedistas (1CCP), 
durante dois anos. Em Setembro de 1969, com a patente de major, foi che-
fiar a Secção de Informações/Operações do BCP 12, na Guiné, até Março de 
1971. Por fim, foi colocado no BCP 21 (Angola), onde chefiou a Secção de 
Informações/Operações, entre Novembro de 1972 e Agosto de 1974. A sua 
passagem pelos Batalhões ultramarinos ficou assinalada por diversas con- 
decorações individuais e colectivas e por louvores, onde, fazendo justiça ao 
seu desempenho em ambiente operacional, era apontado como militar volun- 
tarioso, com grande sentido do dever e especial aptidão para o planeamen-
to e conduta de operações de combate.

A sua elevada capacidade intelectual, que já fora reconhecida aquando 
da colocação como adjunto do general comandante da 1.ª Região Aérea1, 
entre 1971 e 1972, iria motivar sucessivas colocações em entidades exteriores 

Foto: Arquivo Alfredo Serrano Rosa.
1 As Tropas Para-quedistas integraram a orgânica da Força Aérea, até 1994.
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às Tropas Para-quedistas. Na sequência do golpe militar de 25 de Abril, já 
tenente-coronel, foi escolhido para integrar, durante um ano, a Direcção da 
Emissora Nacional, tendo a sua acção merecido um louvor do então Primei-
ro-Ministro. Em 1976, foi nomeado professor efectivo do Instituto de Altos 
Estudos da Força Aérea, função que exerceu até 1982 e que acumulou, nos 
anos de 1976 e 1977 com as de adjunto do Chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas e, entre 1977 e 1979, com as de assessor do Instituto 
de Defesa Nacional (IDN). Voltou ao serviço militar activo no Corpo de 
Tropas Para-quedistas com a patente de coronel para exercer as funções de 
2.º comandante, entre 1982 e 1985. Promovido a brigadeiro, foi escolhido 
para comandar o referido Corpo, entre 1985 e 1989, ano em que passou à 
situação de reserva e foi nomeado Sub-director do IDN, até 1994. A sua 
vasta cultura, o conhecimento profundo das matérias relacionadas com a 
segurança, a defesa e as Forças Armadas, o espírito dialogante, a modéstia 
dos comportamentos com que acompanhava uma actuação marcada pela 
inteligência e pela camaradagem, foram qualidades unanimemente reconhe-
cidas e objecto de merecidos louvores e condecorações.

Tendo passado à situação de reforma, em 1994, continuou a exercer, até 
2007, a docência, que iniciara em 1989, da disciplina de Geopolítica e Geo-
estratégia no Curso de Relações Internacionais da Universidade Lusíada.

É autor de vasta obra literária, sendo de destacar a História do Batalhão 
de Caçadores Para-quedistas nº 31 (1986), Portugal e a OTAN (1990) e Apon-
tamentos de Geopolítica e Geoestratégia (2003). Além disso, publicou em 
revistas da especialidade dezenas de artigos relacionados com as temáticas 
da segurança, defesa e Forças Armadas, em particular sobre as incidências 
das transformações sociais no sector militar, dos quais cerca de vinte na 
«Nação e Defesa» e cinco na «Revista Militar». Merece uma referência muito 
especial a autoria da colecção juvenil Paulo e os Dragões, com uma dúzia 
de títulos publicados em anos recentes, e na qual são visíveis as preocupa-
ções de cidadania que sempre o nortearam e o seu indefectível humanismo. 

Era Sócio efectivo (n.º 229) da Revista Militar, desde 1984, tendo sido 
vogal efectivo da Direção, entre os anos de 1987 e 1989.

Coronel Nuno António Bravo Mira Vaz
Sócio efetivo da Revista Militar
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General José Luiz Pinto Ramalho*

Editorial

* Presidente da Direção da Revista Militar.

Nas últimas semanas, mais precisamente a partir de 27 de Setembro do 
corrente ano, temos vindo a assistir à confrontação militar entre a Arménia 
e o Azerbaijão a propósito do território de Nagorno-Karabakh (N-K) e Dis-
tritos circundantes, controlados pelas forças armadas da Arménia, desde o 
cessar-fogo estabelecido em 1994, que pôs termo ao conflito com o Azer-
baijão, o qual, durante quase quatro anos, provocou cerca de 30 000 mortos 
e mais de um milhão de deslocados.

Durante o período soviético, o território de N-K era parte do Azerbaijão, 
que, por sua vez, integrava a URSS. Com o desaparecimento desta, a maio-
ria arménia (cristã) procurou uma união com a Arménia ou mesmo a inde-
pendência, o que levou aos confrontos internos com a minoria Azery (mu-
çulmana, étnica e culturalmente próxima dos turcos) e com o Azerbaijão, 
tendo o cessar-fogo atribuído à Arménia, o controlo dos distritos circundan-
tes de N-K.

A situação no terreno teve o apoio da Rússia, que tem um Tratado de 
Defesa Mútua com a Arménia, embora a ocupação não seja internacional-
mente reconhecida, considerando que os territórios dos Distritos continuam 
a fazer parte do Azerbaijão. Desde aquela data, a situação não se alterou. 
Passaram já mais de 25 anos e o controlo dos Distritos circundantes de N-H 
tem-se vindo a consolidar, como forma de garantir a ligação, cada vez mais 
estreita, com a Arménia, embora, ao longo deste tempo, se assistisse, conti-
nuadamente, a esporádicas escaramuças militares. A situação agudizou-se 
com as declarações e diversas ações internacionais encetadas pelo PM da 
Arménia, Nikol Pashinyan, no sentido da unificação de N-K com a Arménia. 



Revista Militar

788

A reação do Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev foi escalar a gravidade 
dos acontecimentos, recorrendo ao emprego de forças militares. 

Os combates têm-se intensificado e os observadores e organizações no 
terreno apontam para centenas de mortos com bombardeamentos à principal 
cidade de N-K, Stepanakert, e à segunda maior cidade do Azerbaijão, no 
norte, Ganja. Do lado azery, há a referência da ocupação de mais de uma 
dezena de zonas populacionais no distrito de Jabrayil, que faz fronteira com 
o Irão e um dos sete que servem de “anel de segurança” ao enclave de N-K. 
O equilíbrio militar inicial, com umas forças armadas mais capazes e profis-
sionais do lado arménio, tem vindo a ser alterado com a intervenção da 
Turquia, apoiando o Azerbaijão em meios militares, designadamente com 
drones e com a presença de centenas de mercenários provenientes da Síria, 
situação documentada na comunicação social.

Ambos os países declararam a mobilização geral, sendo que do lado 
arménio esta foi assumida como um desígnio nacional e com a adesão da 
população à participação no recrutamento, com o sentimento de que a de-
fesa de N-K é inseparável da sua sobrevivência como país independente. No 
caso do Azerbaijão, a mobilização não tem tido o mesmo impacto, designa-
damente, junto das camadas mais jovens, que consideram a situação como 
uma “questão de recuperação, pelos mais velhos, do orgulho nacional ferido”, 
pela perda de uma zona montanhosa, que não conhecem e que ocorreu 
quase há trinta anos; esta realidade tem igualmente sido apontada, como 
uma das razões para a necessidade da participação dos mercenários sírios, 
patrocinada pela Turquia, como forma de ultrapassar as dificuldades encon-
tradas na mobilização. 

A presente melhoria da qualidade tecnológica da capacidade militar do 
Azerbaijão deve-se à aquisição de sistemas de armas à Rússia, a Israel e ao 
fornecimento de drones turcos (BT 2), já utilizados na Síria e que, para além 
da destruição que provocam, fazem o seu registo fotográfico, com tremendo 
impacto psicológico na guerra de informação sobre o conflito. 

Os riscos de internacionalização do conflito em termos regionais é real, 
os combates têm ocorrido na fronteira com o Irão e posto em risco a segu-
rança dos “pipeline”, de petróleo e gás natural, que partem do Mar Cáspio 
e chegam à Turquia através da Geórgia. Em termos internacionais, temos 
assistido às declarações da ONU, da UE, da OTAN, dos EUA e da Rússia 
para que parem as hostilidades, mas sem interlocutor convicto, nem grande 
empenhamento dos dois últimos, por razões distintas e, no caso da Turquia, 
a um incentivar do Azerbaijão a continuar e intensificar as ações militares, 
com Erdogan a “garantir total apoio aos seus irmãos azerys, na sua luta sa-
grada, até à vitória final”.
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Editorial

Relativamente aos EUA, a situação eleitoral atribui a esta questão “uma 
não prioridade” e a Rússia, embora pretenda ter uma intervenção visível o 
mais tarde possível, não deixará de honrar o seu compromisso político para 
com a Arménia, na altura que considerar inevitável, mas, entretanto, vai 
deixando tornar evidente a incapacidade da UE para ter qualquer tipo de 
intervenção na resolução do conflito, para além das declarações políticas 
que produz e, também, a demonstração da manifesta paralisia da OTAN para 
refrear os comportamentos belicistas e de afirmação de poder regional de 
um seu país membro, com uma agenda expansionista do que considera ser 
o seu interesse nacional, mesmo à margem do direito internacional que, no 
mínimo, perturba a coesão política e militar da Aliança.

Quanto à ONU, sem o apoio e envolvimento dos grandes poderes (nes-
te caso, da Rússia e dos EUA), dificilmente concretizará qualquer Resolução, 
que imponha uma solução para o diferendo, solução cujo primeiro esboço 
aponta para um N-K autónomo, com um estreito corredor de ligação à Ar-
ménia e a devolução ao Azerbaijão dos Distritos circundantes, proposta que 
nenhuma das partes está, nesta data, disponível para discutir ou sequer 
ouvir.

Por razões de política de poder, a nível interno na Turquia, Erdogan tem 
vindo a jogar um perigoso exercício de afirmação de poder regional, con-
frontando a Rússia, na Síria e na Líbia, e, agora, no Cáucaso, desafiando e 
ignorando as críticas da UE e da OTAN; o próximo passo a que poderemos 
assistir poderá ser em Chipre, com o reinício das prospeções de hidrocarbo-
netos nos mares daquela ilha e da Grécia, a par de uma eventual resposta 
musculada à crescente atitude de líderes políticos na República Turca de 
Chipre, favoráveis à reunificação, descontentes com a assimetria de desen-
volvimento e que encaram a presença dos cerca de trinta mil soldados turcos 
não como uma garantia de segurança, mas sim como uma força de ocupação.

O Presidente da Turquia, Erdogan, irá continuar o seu projeto pessoal de 
poder, utilizando a religião e o nacionalismo, prosseguindo publicamente a 
desconsiderar as críticas da UE e da OTAN, a menos que estas organizações 
tenham a coragem política para assumir atitudes mais firmes, sem receio das 
continuadas ameaças relativas ao “abrir das portas para a Europa” aos imi-
grantes retidos e de reiterar ações contrárias ao direito internacional e a 
colocar em risco a estabilidade regional, fruto de declarações da possibili-
dade de uma atitude militar agressiva, relativamente à Grécia. Esta é uma 
situação internacional que importa ser acompanhada com a maior atenção.
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Resumo do Acervo Articular da Revista

Resumo do Acervo Articular da Revista

1. História Militar
 General António Eduardo Queiroz Martins Barrento

Através de uma parábola, utilizando a apresentação do livro “História Con- 
cisa”, do general Loureiro dos Santos, efetuada há dez anos, o autor defende 
que o conhecimento da história militar pode ajudar-nos a compreender o 
presente e a guiar as nossas ações para melhor agir no futuro.

2.  A crise da Covid-19 e o futuro das finanças públicas portuguesas: A 
necessidade de um círculo virtuoso entre retoma económica e condições 
favoráveis de acesso a financiamento

 Prof. Doutora Nazaré da Costa Cabral

Sendo Portugal uma pequena economia aberta ao exterior, está natural-
mente mais exposto aos efeitos nefastos da crise pandémica, em consequên-
cia de algumas importantes e subsistentes fragilidades estruturais – fraca di-
versificação económica, débil qualificação dos recursos humanos, reduzida 
dimensão das empresas nacionais e a fraca capitalização – está naturalmente 
mais exposto aos efeitos nefastos da crise.

O artigo procura destacar os efeitos que condicionam diretamente as fi-
nanças públicas portuguesas.
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3. O aquecimento global e a geopolítica do Árctico
 Tenente-general PilAv Eduardo E. Silvestre dos Santos

Considerando os seus relevantes aspetos geopolíticos, o Ártico tomou, nos 
últimos anos, uma importância estratégica, principalmente, em consequência 
das alterações climáticas, que o autor julga estarem a conduzir as decisões 
políticas para a região.

4. Disputas marítimas no séc. XXI
 Capitão-de-mar-e-guerra Nuno Sardinha Monteiro

Apesar da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982) 
procurar regular o regime de utilização do mar, os estados costeiros sempre 
ambicionaram estender os seus espaços, beneficiando dos recursos, tanto 
inertes como biológicos, do leito e do subsolo marinhos.

5.  África Subsaariana: Projeto Groupes D’action Rapides – Surveillance et 
Intervention au Sahel

 Coronel Paulo Jorge Alves Silvério

A Guarda Nacional Republicana participa no Projeto da União Europeia 
– Groupes d’Action Rapides-Surveillance et Intervention au Sahel – eviden-
ciando o esforço de Portugal, numa perspetiva estratégica, com o objetivo de 
garantir a segurança nacional, nas vertentes de defesa nacional, de segurança 
interna e do espaço europeu.

6.  Papel de Angola na geopolítica regional: o caso da Conferência Inter-
nacional sobre a Região dos Grandes Lagos (2011-2017)

 Doutor Leonardo Tuyenikumwe Pedro
 Tenente-coronel Francisco Proença Garcia

Este estudo descreve e analisa os fatores que configuram a Região dos 
Grandes Lagos como uma região importante na geopolítica da África Subsa-
riana, analisa a estrutura e política da Conferência Internacional sobre a Região 
dos Grandes Lagos (CIRGL) e procura compreender o papel que Angola tem 
desempenhado naquela região, no quadro da CIRGL, na vertente da defesa; 
procura ainda compreender os contributos de Angola para o estabelecimento 
e manutenção da paz, segurança e estabilidade na região, enfatizando a pre-
sidência daquele país na CIRGL e o seu projeto estratégico.
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7. Angola um estado ribeirinho: Do conceito operacional de segurança 
marítima, ao exercício da autoridade do estado no mar

 Doutor Damião Fernandes Capitão Ginga

Este artigo parte de uma análise profunda ao actual contexto de insegu-
rança marítima continental, de uma maneira geral e local no sentido mais 
restrito da abordagem, fazendo um enfoque a questão conceptual, enquanto 
matriz de formação doutrinária sobre o leque de questões ligadas à seguran-
ça marítima. Paralelamente, faz-se uma reflexão sobre as missões e os desafios 
do Estado angolano no Mar, sublinhando as principais ameaças locais e os 
riscos globais que são transferidos através dos oceanos, num contexto em 
que se exige uma renovação nos dispositivos e meios conducentes ao exer-
cício da autoridade do Estado no mar, garantindo assim a presença perma-
nente do Estado, nos espaços marítimos nacionais. Em suma, o Controlo do 
Mar deverá ser assumido, quer de forma isolada como de forma integrada e 
coordenada, em benefício do interesse nacional.

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

   •  A Guerra Civil Portuguesa (Lutas de irmãos na região de Santarém, 
D. Pedro e D. Miguel)

    Major-general Manuel de Campos Almeida

   •  Marquês de Sá da Bandeira – O Homem, o Militar e o Político
    Tenente-general Alexandre de Sousa Pinto

   •  A Frente Interna da Grande Guerra
    Major-general João Vieira Borges
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História Militar

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

General António Eduardo Queiroz Martins Barrento*

A actual pandemia, pelas suas graves consequências na vida das pessoas 
e na economia e pela imprevisibilidade do aparecimento de focos de contá-
gio e da sua duração, tem conseguido que se concentre nela quase toda a 
nossa atenção. Estamos quase “confinados” nela; inundados de notícias sobre 
o seu desenvolvimento e evolução; sobre as variações e crescimento dos 
números a nível mundial, nacional e local; sobre os desenvolvimentos que 
se registam quanto às vacinas e a corrida para a sua obtenção. Esta situação 
tem-nos distraído dos problemas que se mantêm com outras doenças, da sua 
detecção acompanhamento e tratamento. De igual modo, a epidemia com a 
ansiedade e insegurança que provoca tem-nos distraído de outros graves 
problemas de segurança, de tensões, de situações de guerra, que, apesar do 
apelo à pacificação feito por António Guterres, teimam em existir.

Contrariamente ao que seria desejável, que era unir os povos para lhe 
fazer face, com a pandemia não se procurou a paz, a “tranquilidade na or-
dem”, como a definiu Santo Agostinho. Não, ela apenas se veio somar a 
todos os problemas e preocupações já existentes. Por todas estas razões, 
dando à COVID-19 toda a atenção possível, temos que continuar a reflectir 
sobre os factores que geram e alimentam a conflitualidade, sobre a geografia 
física e humana, sobre a geopolítica, sobre a estratégia geral e a estratégia 
militar, e agir para garantir a nossa segurança e procurar o desenvolvimento 
da paz.

A propósito desta recente e grave explosão em Beirute, lembro um epi-
sódio que aconteceu há quarenta anos, que valoriza os elementos do pensa-
mento estratégico. Durante os dois anos do Curso Superior de Guerra, em 
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Paris, os oficiais estrangeiros que o frequentavam tinham que fazer uma 
apresentação sobre o seu país, no grande auditório, com a presença do gene- 
ral-comandante, professores, convidados e toda a “promoção” (cem franceses 
e dezassete estrangeiros). Quando fiz a apresentação sobre Portugal referi a 
nossa situação de “cruzamento-charneira” entre o Norte e o Sul, a Europa e 
a África, o mundo desenvolvido e o mundo em vias de desenvolvimento, 
entre o continente e o mar, entre uma civilização judaico-cristã e um mundo 
muçulmano. Após a minha apresentação, o oficial libanês, óptimo camarada 
e de quem eu era amigo, Michel Aoun, que foi mais tarde general na guerra 
civil e é hoje (Setembro de 2020) presidente do Líbano, na crise e caos que 
ali se vive, veio ter comigo e disse-me: ”na tua apresentação referiste que o 
teu país é um “cruzamento-charneira”. É um facto, mas o meu país, como 
sabes, é-o também e muito mais difícil, perigoso e doloroso. Desejo o melhor 
para o teu país, mas vejo um futuro muito sombrio para o meu”. Aquela 
observação e ideia de Michel Aoun, que tem sido exuberantemente verifica-
da ao longo das últimas décadas, sublinha a necessidade de termos de avaliar 
as razões e consequências do aumento de tensões, a violência que se mani-
festa, as guerras que existem e se prolongam, e as formas através das quais 
a estratégia se deve exprimir.

Entre os elementos de estudo e análise que devem merecer a nossa lei-
tura e reflexão, está, sem dúvida, a história militar. Ainda que ela não dê 
respostas claras às nossas perguntas e preocupações, a história é um manan-
cial de experiências vividas que pode ajudar-nos a entender certas situações 
e a orientar-nos para reflectir quanto às formas de agir no futuro. Pelas razões 
expostas, não me parece deslocado voltar à história militar. Considerando que 
há dez anos apresentei o livro “História Concisa”, do general Loureiro dos 
Santos, usarei o texto da apresentação que então fiz desse livro. Além disso, 
é também uma justa homenagem ao autor, como pensador militar e comuni-
cador notável e reconhecido que, tendo-nos deixado, já lá vão dois anos, 
está, com o seu legado e nessas minhas palavras, bem presente.

Eis, pois, parte da apresentação. 
Curioso foi o convite do general Loureiro dos Santos para que eu fizesse a 

apresentação deste seu livro porque, fazendo-se normalmente esse pedido a 
alguém que possa ter influenciado o aparecimento da obra, ou alguma auto-
ridade na matéria, ele fê-lo apenas a um seu aluno. É certo que o general 
Loureiro dos Santos sabe que desde muito cedo eu fui tocado pelo sortilégio da 
história; que descobri na Escola do Exército como ela era importante para a 
formação de um oficial; que quando fomos ambos professores no Instituto de 
Altos Estudos Militares, na década de 70, assisti com muito interesse às suas 
aulas de história militar; que mais tarde também eu ministrei essa cadeira aos 
diferentes cursos e, sendo o general Loureiro dos Santos professor de estratégia, 
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acordámos quando deveriam ser feitas as minhas intervenções de história nos 
cursos para oficial-general, com vista a iluminar a matéria de estratégia a ser 
tratada. Mas, apesar de tudo isto, o general Loureiro dos Santos era para nós, 
que assistíamos às suas aulas, a referência sobre a forma de abordar a histó-
ria militar, pela demonstração que fazia dos chefes militares terem que a 
possuir; de terem que a possuir com atenção cuidado e carinho para a não 
prostituírem; que há abordagens da história militar que evidenciam a sua 
utilidade para o entendimento dos instrumentos de coacção utilizados em cada 
época; para a evolução que se verificou na Instituição Militar ao longo dos 
tempos, para a guerra. Por tudo isto, e honrando-me com o seu pedido, é de 
facto curioso que seja eu a fazer a apresentação do livro.

O general Loureiro dos Santos é um distinto oficial de artilharia, logo de 
uma “arma científica”, em que o rigor é fundamental para a eficiência e 
eficácia dos fogos em apoio das forças de manobra; foi professor de diversas 
cadeiras no Instituto de Altos Estudos Militares e no Instituto Social de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, onde demonstrou a sua 
preocupação em saber transmitir esse saber, aptidão didáctica que tem pros-
seguido, até hoje, através dos meios de comunicação social; foi Chefe de Esta-
do Maior Geral das Forças Armadas e Ministro da Defesa Nacional, as mais 
altas funções de comando e de tutela sobre as Forças Armadas. Estes três 
pontos do seu currículo por si só são suficientes para que tenhamos que medi- 
tar sobre a matéria desta sua “História Concisa de como se faz a guerra”.

É conhecido o episódio da conversa de um jornalista com o marechal Foch, 
que também é narrada com outros interlocutores, variante sem grande impor-
tância porque, mais do que a verdade absoluta neste aspecto, o que interessa 
aqui é a lição que se colhe. Porque o marechal ensinara história na Escola 
Superior de Guerra, o jornalista perguntou-lhe se a história o auxiliara nas 
grandes e graves decisões que tivera que tomar durante a guerra. E o marechal 
respondeu: ”Au diable l’histoire” mas acrescentou, também, que nessas ocasi-
ões em que se confrontava com problemas graves perguntava a si próprio “de 
quoi s’agit-il?”. E quando se tornava claro, no seu espírito, o que era necessá-
rio fazer, ah!, então aí a história dava-lhe confiança e proporcionava-lhe um 
grande conforto.

Este episódio indica-nos que para as grandes decisões operacionais não 
encontramos na história fórmulas, soluções, um suporte analógico, porque, 
devido às inúmeras variantes intervenientes na guerra, não há circunstâncias 
iguais. Porém, tendo-se reflectido sobre a história militar, encontramos pistas 
e indicadores que nos podem trazer apoio e conforto. Mas, se isto é o que a 
história militar nos oferece no quadro operacional, nos campos da organiza-
ção e da doutrina ela pode dar-nos muito mais. E é essencialmente disto que 
trata este importante livro do general Loureiro dos Santos. É que estudar aten-
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tamente a história militar é acrescentar a outros conhecimentos e à nossa 
experiência pessoal, sempre limitada, a experiência de muitos que nos antece-
deram no tratamento de problemas da Instituição Militar, das suas estruturas 
e da sua aplicação na guerra e nas ciências militares. Quanto a estas, se é 
verdade que elas não aprendem directamente na história, a reflexão sobre 
aquilo que aconteceu em vários momentos históricos torna-se imprescindível 
para o entendimento e iluminação das doutrinas. Daí a sua necessidade.

Com efeito, a história militar é uma disciplina essencial para a formação 
e ensino dos quadros das Forças Armadas. Primeiro, por ser o único labora-
tório possível da guerra (os exercícios e manobras são apenas aproximações 
grosseiras). Ela fala-nos das guerras passadas, faz-nos olhá-las e “vivê-las”  
sem que se consumam vidas e bens, mas apenas tempo para o estudo, para a 
reflexão e para o debate. Segundo, por conter numerosos exemplos de espírito 
de defesa, de amor à pátria e virtudes militares, elementos fundamentais para 
a formação de chefes. Terceiro, por abranger assuntos que vão da táctica à 
estratégia, da organização à logística, da política à geopolítica, da psicologia 
à sociologia, matérias curriculares das academias militares e dos cursos que 
são exigidos ao longo da carreira.

Apesar de a história ser essencialmente continuidade, há certos acontecimentos 
que produzem profundas alterações. Toynbee vê na viagem de Vasco da Gama 
o separador de duas épocas da história da humanidade. Até à viagem do nosso 
navegador é o período pré-gâmico. Também o general Loureiro dos Santos ana-
lisa com muita atenção os acontecimentos e situações que produziram grandes 
alterações nos instrumentos militares, no combate, nas formas de fazer a guer-
ra. É para estes momentos que o autor nos alerta quando nos diz: reparem…

Em 1979, o Instituto de Altos Estudos Militares publicou o livro “Apontamen-
tos de história para militares” do coronel Loureiro dos Santos, professor de his-
tória do Instituto. Num artigo que então escrevi, critiquei o título do livro pelas 
seguintes razões. Por ser bem mais do que apontamentos, visto apresentar uma 
evolução lógica da Instituição Militar, dos aparelhos de coacção e do combate, 
de acordo com as épocas históricas; por ser mais do que história (ainda que a 
utilizasse), por visar as ciências militares, como a organização, a táctica e a 
logística; por dizer que se destinava a militares, quando deveria ser também 
lido atentamente por todos aqueles que têm a responsabilidade de decidir a 
constituição e o emprego das estruturas militares, como são os elementos da 
classe política. Com efeito, o centro da atenção do autor não era a história, 
como o título sugeria, mas os aparelhos militares. Na história encontrou factos 
e momentos que permitiam a sua compreensão e explicavam o seu uso. A his-
tória militar era, pois, instrumental. Por outras palavras, a história era o que 
ela foi quando do seu nascimento, quando o homem tomou consciência de que 
ela era importante para o seu devir, para o nosso devir. E, porque ele está de-
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pendente do êxito da “defesa da cidade”, encontramos na história muitos co-
nhecimentos e matérias para reflectir. O livro que hoje se apresenta é uma re-
visão daquele outro livro e a sua actualização, já que modernamente a coacção 
nos aparece com novas formas, tem novos autores e surge em novos espaços.

É chegado agora o momento de, acerca deste importante livro, com mais 
profundidade responder à pergunta “de quoi s’agit-il”?. O livro trata da evo-
lução dos sistemas de coacção militar, em que se sublinha inicialmente a 
importância do estudo da história, para depois, através dela, apresentar os 
aparelhos de coacção que foram surgindo nas diferentes épocas, com as suas 
potencialidades e limitações. Em cada época estes aparelhos de coacção são 
uma resultante da situação tecnológica, com as suas inovações, e dos referen-
ciais político e sociológico que a caracterizam. Desta forma o autor encontra 
naqueles elementos a explicação para o aparecimento das diversas estruturas 
militares que ao longo dos tempos foram utilizadas na guerra. Porque a Ins-
tituição Militar existe para que o poder, quando necessário, disponha de um 
aparelho que, pela utilização da violência organizada, manifeste a vontade 
política de se opor a um adversário, aquilo que a caracteriza e define é a sua 
capacidade para combater.

Por esta razão, o autor individualiza estuda e caracteriza aquilo que de-
signou por elementos essenciais de combate, ou seja, o que de mais importan-
te se manifesta e contribui para os resultados por ele alcançados. E são estes 
elementos essenciais de combate que, em cada época, moldam as estruturas 
militares e depois se reflectem na eficiência por eles demonstrada. Os elemen-
tos essenciais de combate nomeados são o choque, o fogo, o movimento, a 
protecção e a capacidade de comando e controle, que têm apresentado ao 
longo dos tempos capacidades variáveis, em função da evolução tecnológica.

O choque nasce do corte ou estocada feito na carne do adversário, passa pela 
cavalaria pesada e surge hoje até nos ataques suicidas. O fogo, projéctil arre-
messado, foi do neurobalístico ao pirobalístico, chegou no século passado no 
nuclear, e hoje apresenta-se afinado nos mísseis de grande alcance e elevada 
precisão. O movimento nasceu do deslocamento do combatente apeado, passou 
pelo cavalo, pela viatura automóvel, e está no helicóptero. A protecção, ao nível 
individual, nasce na qualidade das vestes, passa pela armadura medieval e 
encontramo-la, nos nossos dias, entre outros meios, no colete anti-bala e em 
blindagens; a nível colectivo vai do castelo à fortaleza, à muralha da China ou 
ao muro da Cisjordânia, e vemo-la também hoje no sistema anti-míssil. O co-
mando e controle, que começou com a voz de comando dos chefes militares, 
utiliza agora sistemas de comunicação e computorização em que se faz fluir a 
informação ascendente e em que as ordens cursam o sentido descendente.

Mas, se todo este caminho foi percorrido até tempos recentes ou actuais, a 
evolução acelerada da tecnologia, as inovações surgidas nas últimas décadas, 
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e a variação política verificada a nível internacional originaram grandes 
mutações. Isto tem levado o general Loureiro dos Santos, através dos media, a 
interpretar e dar a conhecer as formas de agir e coagir, os novos espaços e a 
dimensão na guerra, a enorme importância da informação, os assuntos civis, 
a acção psicológica, a persuasão, a necessidade de gestão das percepções para 
se conseguir vencer. Para isto tem acompanhado e lido com oportunidade os 
sinais de mudança que têm emergido em conflitos recentes, como nas guerras 
com Israel, nos Balcãs, no Iraque, e no Afeganistão, na Geórgia, ou na acção 
desenvolvida pela Al-qaeda. Apesar de nem tudo o que se está a passar ser 
novo ou original (lá voltamos à ideia de que a história é essencialmente con-
tinuidade…), estamos, de facto, numa nova era, com novos sistemas de coac-
ção, que o seu livro anterior não cobria por ter terminado naquilo que desig-
nou pela era electrónica ou nuclear.

Em boa hora vemos agora os “Apontamentos de História para Militares” 
serem revistos, actualizados, bem ilustrados, e incluírem uma nova e muito 
moderna dimensão da guerra. Estamos de facto numa nova era em que, não 
se devendo perder de vista aquilo que sucedeu nas anteriores, há novidades 
sobre as quais nos devemos debruçar e reflectir. No meu tempo de liceu apren-
dia-se que o pensamento era o fluir constante de matéria psíquica. Ora, ac-
tualmente o pensamento sobre a coisa militar e sobre a guerra é sem dúvida 
um fluir constante de matéria psicológica. É num quadro psicológico muito 
preenchido que temos que manter a nossa lucidez e determinação e procurar 
enfraquecer as defesas do adversário e garantir as nossas. A informação, como 
nos diz e demonstra o autor, passou a ser, nos nossos dias, um verdadeiro 
elemento essencial de combate. E é de tal forma importante que, por si só, pode 
ser responsável pela vitória ou pela derrota.

Para o meu general vai portanto o agradecimento antecipado daqueles que 
o vão ler e que encontram na história militar matéria para a compreensão 
das estruturas militares, de coacção e da guerra. Mas a este agradecimento 
junto o desejo de que os elementos da classe política vão procurar a sua for-
mação nesta área, não para nossa satisfação pessoal, mas para que a “defesa 
da cidade”, de que são os primeiros responsáveis, se robusteça no saber e se 
alicerce em fundamentos sólidos. O livro está aí actualizado e apetecível. É 
um documento notável e é um livro importante para quem quer entender e 
para quem tenha que gerir a coisa militar, a coacção ou a guerra, que, como 
é facilmente visível, não tende a desaparecer.

Como ideia final, que está para além daquela apresentação e da moder-
nidade do pensamento do general Loureiro dos Santos, a turbulência política 
e estratégica em que actualmente estamos mergulhados, aconselha a que, 
conhecendo a história militar, procuremos imaginar e prospectivar aquilo que 
pode vir a suceder e que a história ainda não regista.
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I –  O impacto imediato da crise da COVID-19 nas 
finanças públicas portuguesas

A crise da COVID-19 que surgiu de forma súbita e inesperada teve e está 
a ter um efeito avassalador na maior parte das economias mundiais. Esta é, 
em bom rigor, uma das poucas crises que, não sendo causada por uma guer-
ra mundial, conseguiu atingir em simultâneo a generalidade dos países, impli- 
cando em todos eles perda de produção, de riqueza e de rendimento. Num 
mundo fortemente globalizado, desde logo, no plano das relações comerciais, 
com cadeias de valor longas e interligadas, a verificação de um choque simé- 
trico – ainda por cima, de magnitude muito assinalável – torna muito com-
plexa e difícil a superação da crise, pois não se vislumbram ainda válvulas 
de escape, nem tão pouco os elementos de confiança básica (dos diferentes 
agentes económicos à escala global) que permitam ir encontrando, pouco a 
pouco, os necessários processos de fuga e de recuperação. De resto, ela é 
uma crise, em simultâneo, de oferta e de procura, em que atores que operam 
de um lado e de outro fazem depender a recuperação desses níveis de con-
fiança (tão necessários às decisões de consumo, de produção e de investi-
mento) da completa resolução, em si mesma, da própria pandemia. 

Portugal não escapa, como pequena economia aberta ao exterior, aos 
efeitos demolidores da crise pandémica. Tratando-se de um país com algumas 
importantes e subsistentes fragilidades estruturais (e.g. fraca diversificação 
económica, que nos torna muito dependentes de um só sector – no caso o 
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turismo; fraca qualificação dos recursos humanos tanto no sector privado 
como público; reduzida dimensão das empresas nacionais e a sua fraca ca-
pitalização), ele está naturalmente mais exposto aos efeitos nefastos da crise. 
Desses efeitos, queria aqui destacar aqueles que dizem respeito às finanças 
públicas portuguesas. 

Como parece ser cada mais claro, a agudização da situação económica 
(em especial, a dimensão expressiva da queda do PIB e do aumento do de-
semprego) refletir-se-á necessariamente na deterioração das contas públicas 
portuguesas. Em junho último, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) pu-
blicou os seus cenários macro e orçamental (para 2020-22), tendo, no que 
diz respeito a este último, projetado os seguintes resultados. No cenário de 
base é esperado, em 2020, um défice orçamental (depois do ligeiro exceden-
te obtido em 2019) de 6,5% do PIB (ou seja, uma deterioração de 6,6 pontos 
percentuais, p.p.) e no cenário severo um défice de 9,3% do PIB (uma dete-
rioração de 9,5 p.p.). Estima-se, em ambos os cenários, uma gradual melho-
ria deste saldo global ao longo do período de projeção, mas ainda assim 
insuficiente para que o défice fique em níveis inferiores a 3% do PIB (que é 
o valor de referência do Pacto de Estabilidade e Crescimento, PEC, para efei-
tos de determinação de défice excessivo). Quanto ao rácio da dívida pública 
no produto, estima-se, no cenário de base, um aumento significativo, de 15,4 
p.p., para ela se fixar, em 2020, em 133,1% do PIB e, no cenário severo, um 
aumento ainda mais expressivo, de 24,7 p.p., para atingir os 141,8% do PIB.

Esta deterioração do saldo orçamental fica a dever-se fundamentalmente 
aos efeitos sobre o saldo, da própria conjuntura (e.g. a ação dos estabilizado-
res automáticos seja do lado da receita fiscal e contributiva da segurança social, 
seja do lado de certa despesa, como subsídios de desemprego), a que se soma 
o impacto das medidas discricionárias (também do lado da receita e da des-
pesa) adotadas nos últimos meses para fazer face aos efeitos da pandemia. 

É expectável, aliás, que a pressão sobre a despesa se mantenha nos pró-
ximos tempos. No caso da despesa corrente, assinalaria a despesa com bens 
e serviços (nomeadamente na área do Serviço Nacional de Saúde, SNS, e com 
subsídios de apoio às empresas), a despesa com pessoal (também na área do 
SNS) e a despesa com as prestações sociais, em especial os já referidos sub-
sídios de desemprego. Quanto à despesa de capital, assinalaria a despesa de 
investimento em infraestruturas diversas e ainda outra despesa de capital, 
nomeadamente com injeções em entidades ou empresas (maxime empresas 
públicas) e que sejam assim qualificadas em termos contabilísticos. 

Acontece que este aumento da pressão sobre a despesa pública não vai 
ser, nos tempos mais próximos, acompanhado pela recuperação da cobrança 
de receita fiscal e contributiva em termos suficientes: no curto prazo, teremos 
inevitavelmente défices orçamentais que levarão ao aumento das necessidades 
líquidas de financiamento, assim pressionando necessariamente também a 
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dívida pública portuguesa. O crescimento projetado pelo CFP para a dívida 
pública (desde logo, em 2020) resultará aliás, desde logo, dessa deterioração 
dos saldos orçamentais, a que acrescem outros fatores que não concorrendo 
para o défice, concorrem para a dívida (como é o caso da compra de ativos 
financeiros, ou seja, por exemplo, empréstimos concedidos a empresas, ain-
da que não integradas no perímetro das administrações públicas, e que vão 
necessitar também de apoio do Estado). Portugal vai então de precisar, no 
curto-médio prazo, de financiar a estabilização e o início da recuperação 
económica não apenas através de receitas fiscais geradas pela riqueza criada, 
mas também através do financiamento por terceiros, ou seja, através do au-
mento da sua dívida pública. 

Ora, como é sabido, Portugal está aqui numa posição mais difícil do que 
outros países europeus, porquanto o seu ponto de partida em matéria de 
dívida pública é desfavorável, dado o valor já muito expressivo do rácio da 
dívida no Produto (superior a 100%).

Neste quadro, pode afirmar-se que a grande preocupação nos próximos 
tempos, do ponto de vista das finanças públicas portuguesas, deverá ser a 
capacidade de o país retomar rapidamente níveis expressivos de crescimento 
económico, mantendo ao mesmo tempo as condições favoráveis de financia-
mento de que tem beneficiado nos últimos anos. É este círculo virtuoso – 
retoma económica ⇔ acesso fácil a financiamento – que permitirá ao país 
regressar a uma trajetória de crescimento sustentável, ou seja, de crescimen-
to com redução progressiva dos seus próprios níveis de envidamento (por 
força do chamado ‘efeito dinâmico’ da equação da dívida pública)1. Repare-se, 
ainda, que o acesso fácil a financiamento não é de somenos, na medida em 
que ele próprio condiciona a capacidade de o país financiar essa mesma 
recuperação económica, tal como veremos de seguida.

II –  A recuperação económica e as condições de 
financiamento das economias: aspetos de 
ordem geral

A questão do valor de partida da dívida pública, sendo um aspeto relevan-
te, não é o único aspeto que deve ser considerado, quando queremos aferir se 
existe alguma tensão prévia nos mercados que possa condicionar ou inibir a 
capacidade de manobra de um determinado país para responder a uma crise.

1 Para uma definição do ‘efeito dinâmico’ (ou efeito bola-de-neve) na evolução da dívida pú-
blica, consulte-se o Glossário do CFP. Aqui: https://www.cfp.pt/pt/glossario/efeito-dinamico-
-divida-publica.
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Num estudo produzido no seio do Fundo Monetário Internacional duran-
te a última crise financeira, os seus autores, Ostry et al. (2010)2, associam a 
noção de “espaço orçamental” justamente à dívida pública. Para estes autores, 
o espaço orçamental é definido como a diferença entre o rácio da dívida 
pública existente em cada momento e um certo limite máximo a partir do 
qual um país deixa de poder financiar-se em condições suportáveis nos mer-
cados de dívida. Ora, como explicam estes mesmos autores, tal nível de tole- 
rância depende não apenas do valor em si da dívida, mas também do com-
portamento histórico recente, do comportamento que os países revelaram ter, 
por exemplo, quanto a estratégias de consolidação orçamental bem conse-
guidas e, sobretudo, quanto ao grau de credibilidade que conseguiram obter 
junto dos mercados financeiros, de que essas estratégias eram efetivas e 
sustentáveis. Por isso, há alturas em que um determinado peso da dívida no 
produto pode significar a perda de acesso a financiamento, ou seja, uma 
crise de dívida e, noutras alturas, com o mesmo valor ou até superior, tal não 
sucede. A leitura que se faz do chamado risco-país é, pois, aqui, crucial.

Assim, para além do peso da dívida no PIB, existem outros fatores críticos 
que concorrem para a manutenção desse nível de tolerância ou de confiança 
e que são fatores óbvios, de um lado, o próprio crescimento económico (ou 
a capacidade de recuperação acelerada das economias); do outro lado, a 
afirmação ou reafirmação de um compromisso credível quanto à capacidade 
de gerar saldos (orçamentais) primários positivos, pois destes depende também 
a dinâmica favorável da dívida no médio-longo prazo (recorde-se de novo a 
equação da dívida). Há depois outros fatores menos referidos, mas igualmen-
te importantes, como é, por exemplo, o valor da dívida externa total do país 
ou a sua posição de investimento internacional líquida. 

É da conjugação destes fatores que resulta um ambiente mais ou menos 
favorável à própria dinâmica da dívida pública. É isto que permite a existência 
de um clima de tolerância por parte dos mercados, e sem o qual essas situa-
ções de tensão nos mercados podem surgir. Tal como mostra a crise das dí-
vidas soberanas de 2010-2011, o sentimento de mercado é decisivo para de-
terminar se se mantém o acesso ao mercado, as condições desse acesso, sendo 
certo que este sentimento é muito volátil e está sujeito a mudanças bruscas. 

Considerando essa mesma volatilidade, haverá assim, em termos gerais, 
que ir acompanhando a evolução dos mercados de dívida e estar atento a 
informações ou sinais que os mercados ou as próprias decisões de política 
vão dando. Desses sinais ou informações, destacaria os seguintes:

a. O nível de procura de títulos de dívida pública nos processos de emissão 
mais recentes, as taxas de juro nas emissões a longo e a curto prazo 

2 Ostry, J. et al. (2010). “Fiscal Space”, IMF Staff Position Note, September 1/2010. 
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fixadas nessas operações, e a forma, por exemplo, como os investidores 
começam a preferir de títulos de curto em vez de dívida de longo prazo;

b. Transações nos mercados secundários e o apetite pelos títulos da dívi-
da pública nos mercados internacionais (em especial, o nível de pro-
cura desses títulos por fundos financeiros de referência, como são os 
fundos de pensões);

c. A evolução da taxa de juro implícita;
d. A evolução do rating dos países e das suas principais instituições fi-

nanceiras;
e. A existência e a dimensão de ‘almofadas financeiras’, por exemplo, 

depósitos, que podem ser usados como forma de amortecer crises de 
dívida e/ou de evitar o recurso apressado a financiamento em caso de 
stress momentâneo nos mercados de dívida;

f. Reforço ou não do enviesamento nacional (por parte da banca domés-
tica) no que toca à aquisição de títulos de dívida pública; em especial, 
os fenómenos de ‘repressão financeira’ que levam, por exemplo, a que 
os títulos de dívida pública sejam sistematicamente considerados, até 
no plano regulatório, como ‘risk-free’, o que deve ser controlado;

g. A existência ou não de instrumentos de ‘bailout’ por parte dos bancos 
centrais, afirmando-se como ‘compradores de última instância’ (‘buyers 
of last resort’), o que sucede tipicamente no âmbito de políticas mone-
tárias não convencionais, de ‘quantitative easing’ (como é o programa 
de compra de ativos de emergência pandémica, do Banco Central Euro- 
peu, BCE, lançado logo aquando da irrupção da pandemia). 

III –  A complexidade da situação portuguesa e a 
necessidade de uma gestão prudente das 
contas públicas nos próximos tempos 

Portugal exibe dois elementos de sinal contrário que podem influenciar o 
tal sentimento de mercado antes mencionado: um elemento desfavorável, já 
aqui referido, que é o da dimensão da dívida pública no PIB e que é elevada, 
em comparação com a média dos países da União Europeia (UE); um elemen-
to favorável, e que resulta do facto de Portugal ter sido, entre 2014 e 2019, 
um dos países da UE (a seguir à Irlanda, Holanda, Malta e Alemanha) que fez 
um esforço mais significativo de redução da sua dívida pública no PIB.

Considerando estes dois elementos de sinal contrário e que apontam aqui 
para uma tensão que, sendo difícil, não é impossível de gerir, será importan-
te veicular, junto dos mercados de dívida pública, uma mensagem adequada 
e de prudência. Essa mensagem que os responsáveis (políticos) devem trans-
mitir é a de que, a par do regresso breve ao crescimento económico, existe 
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um compromisso político em torno de um objetivo de manutenção da credi-
bilidade das finanças públicas portuguesas, designadamente através do retor-
no aos excedentes primários, logo que seja possível, regressando assim à 
trajetória que vinha sendo seguida, de redução do rácio da dívida. 

Estas mensagens vão ser fundamentais para assegurar, junto dos mercados 
de dívida, o tal nível de tolerância que é crucial para manter o baixo o cus-
to de financiamento do Estado e da economia portuguesa no seu todo. A 
atuação do BCE, que tem sido até aqui muito acomodatícia, não será no 
futuro próximo suficiente se não for acompanhada dessa prudência orçamen-
tal em cada um dos Estados-membros, e em particular nos mais endividados, 
como é o caso de Portugal. 

Esta mensagem deve apoiar-se em iniciativas de política concretas, de que 
se assinalam as seguintes:

–  primeiro, que as medidas que agora foram adotadas, de resposta à crise 
pandémica, são medidas temporárias e excecionais e de que não se 
arriscam a tornarem-se medidas permanentes, a pressionar permanente-
mente as contas públicas portuguesas;

–  segundo, um sinal de previsibilidade e de transparência (desde logo, quan-
to aos cenários macro e orçamental) que ajude todos os agentes económi-
cos, instituições externas e outros atores relevantes a anteciparem o melhor 
possível (neste quadro que é de grande incerteza) o que é expectável para 
a economia e finanças públicas portuguesas, nos próximos tempos; 

–  terceiro, e independentemente das ajudas financeiras resultantes do novo 
programa de recuperação europeu, a afirmação de uma estratégia clara 
de recuperação baseada na ideia de que somos capazes de recuperar à 
custa das capacidades próprias do país, ou seja, de que estamos, sobre-
tudo, dependentes da capacidade de inovação e de mobilização dos 
recursos aqui existentes, com vista ao lançamento de uma nova dinâmi-
ca de crescimento económico que seja sustentável nas suas diferentes 
dimensões (social, ambiental e financeira);

–  por último, mas não menos importante, a ideia de que não basta haver 
apoio financeiro da Europa para sermos bem sucedidos, havendo que 
garantir também que a aplicação desses fundos será feita de acordo com 
critérios económico-financeiros adequados, assegurando que os investi-
mentos a realizar sejam produtivos e em prol do desenvolvimento do 
país, de que haverá racionalidade na utilização desses recursos, e ainda 
mecanismos efetivos de acompanhamento e de controlo, para prevenir 
ineficiências, desperdícios, o uso indevido, e práticas de corrupção. 

Em suma, Portugal tem desafios muito complexos pela frente, mas se se 
concretizarem, além de uma estratégia económica mobilizadora de resposta 
à crise, um conjunto de boas práticas orçamentais e o reforço da boa gover-
nação pública, haverá condições para os ultrapassar.
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1. Introdução
A relevância do Árctico tem sido renovada nos últimos anos, com o de-

gelo rápido das calotes de gelo, fruto do aquecimento global. A existência 
de jazidas de petróleo e gás natural, minas de diamantes, metais e água po-
tável, assim como a abertura de novas rotas marítimas a Norte do Canadá e 
da Sibéria, extremamente vantajosas para o comércio, fizeram com que as 
atenções se focassem novamente na região. 

Este trabalho debruça-se sobre as mudanças ambientais ocorridas nas últi- 
mas décadas e analisa as suas consequências geopolíticas. 

Figura 1 – A região do Árctico.
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2. As alterações climáticas
A calote de gelo do Árctico está a derreter e os cientistas não têm certezas 

como isso afectará os ecossistemas. A generalidade dos cientistas considera 
que, nas últimas décadas, as actividades humanas terão contribuído fortemen-
te para que a temperatura média do planeta tenha subido perto de 1o C, e a 
concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera tenha aumentado 
cerca de 35%. Relativamente ao Árctico, crê-se que os efeitos das alterações 
climáticas sejam entre 1,5 a 4,5 vezes superiores à média do planeta e que a 
temperatura média na região tenha sido quase o dobro da que se registou 
no resto do mundo. Este aquecimento já causou a redução na extensão e no 
volume do gelo marinho, na cobertura de neve e no “permafrost” (solo per-
manentemente gelado). 

O gelo marinho é importante para o balanço de energia global, em virtu-
de do poder de reflexão da radiação solar de uma superfície: se a superfície 
do gelo marinho diminui, a temperatura média do planeta aumenta. Ora, em 
2014, a extensão mínima do gelo marinho no Árctico tinha diminuído cerca 
de 50% relativamente a 1980. Naquela década, a área coberta de gelo era de 
cerca de 8 milhões de km2; hoje é de cerca de 4,5 milhões de km2.

A extensão da área coberta por neve revela que, desde 1980, essencial-
mente no verão, a taxa de diminuição é de cerca de 15% por década.

O “permafrost” é um grande armazenador de CO2, contendo aproximada-
mente o dobro do que se encontra na atmosfera. As emissões de CO2 e meta-
no, causadas pelo descongelamento do solo, podem amplificar o aquecimento.

Que o gelo está a recuar é patente nas imagens de satélite captadas ao 
longo da última década. A maioria dos cientistas pensa que a responsabili-
dade é dos humanos. Mas os efeitos do recuo do gelo não serão visíveis 
apenas no Árctico! Países como a Holanda, as Maldivas, o Bangladesh e 
muitas ilhas do Pacífico estão em risco com a elevação do nível do mar.

Figura 2 – Imagem da NASA mostrando a extensão de gelo no Verão.
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3. A Geopolítica do Árctico
A Geopolítica estuda a relação entre o espaço geográfico e as relações 

internacionais.
Nas teorias geopolíticas tradicionais, o Árctico tem sido praticamente ig-

norado. Contudo, com as premissas alteradas, podemos fazer algumas infe-
rências quanto aos conceitos de “Heartland”, “Rimland”, “ilha mundial” e 
“controlo dos mares”.

Para Mahan, o controlo do mar era essencial para competir com o poder 
terrestre da Eurásia, com acesso reduzido aos mares, tendo de passar por 
vários estreitos, e isolá-lo, obtendo assim o controlo do comércio. “Quem 
controlar os mares, domina o mundo”. Mackinder e Spykman, pelo contrário, 
achavam que a posição geográfica e estratégica da Rússia (o “Heartland” ou 
a “área pivot”) era a mais forte. Isolada por mares gelados no Norte, e por 
desertos e altas cordilheiras no Sul, esta região possibilitaria o domínio de 
toda a Eurásia. Spykman defendia que a orla periférica da Eurásia (o “Rimland”) 
detinha a chave para conter o poder do “Heartland” e obter o controlo glo-
bal. Para Seversky, todavia, o Árctico passou a figurar de modo primordial 
na teoria geopolítica, ao enfatizar a importância do poder aéreo estratégico 
de longo alcance, assumindo que os EUA poderiam ser atacados via Árctico. 
O “Mediterrâneo Árctico” e o Estreito de Bering ocupavam o centro crítico 
da sua concepção. Adicionalmente, para Cohen, o conceito de “Shaterbelts”, 
regiões periféricas “destroçadas” que funcionam como desestabilizadores 
globais, parece poder aplicar-se ao Árctico, já que a exploração dos recursos 
naturais, a eventual abertura de novas rotas marítimas, e a as possíveis dis-
putas na delimitação de fronteiras podem representar um foco desestabiliza-
dor a nível global.

 Concretamente, a região à volta do Árctico foi, durante a “guerra fria” 
uma zona de confrontação. Para a URSS, a península de Kola possuía um 
porto livre de gelo quase todo o ano (Murmansk), que lhe permitia acesso 
ao Atlântico e, sob a calote de gelo, os seus submarinos nucleares formavam 
a coluna dorsal da capacidade de segundo ataque soviético. Para os EUA e 
para a NATO, o Árctico também era de interesse central. Um objectivo estra-
tégico primário era proteger as rotas marítimas entre a América e a Europa. 
A base naval de Thule, na Groenlândia, as bases aéreas dos EUA de Keflavik, 
Rota e Lajes, e a base de AWACS nas ilhas Feroé, eram contrapontos estra-
tégicos às aspirações soviéticas.

O significado estratégico e militar do Árctico esmoreceu após 1989. Após 
a dissolução da URSS, a confrontação estratégica deu lugar a uma agenda de 
alterações climáticas, cooperação na pesquisa e interesses económicos. A base 
NATO nas ilhas Feroe foi abandonada, os EUA deixaram as bases de Keflavik 
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e das Lajes, e o conceito estratégico da NATO não refere ameaças de segu-
rança no Árctico.

4. A Lei Internacional e os actores geopolíticos
As regiões polares são, em muitos aspectos, imagens no espelho uma da 

outra. Enquanto a Antárctida é um continente desabitado rodeado pelo mar, 
o Árctico é um oceano fechado, rodeado por estados soberanos de três con-
tinentes, com vários interesses e exigências. Não existe para o Árctico qual-
quer tipo de tratado internacional semelhante ao Tratado do Antárctico de 
1959, que estabeleceu um regime de cooperação e pesquisa científicas des-
militarizadas. No Árctico, apenas a “Convenção das Nações Unidas sobre a 
Lei do Mar” (UNCLOS) de 1982, que estabelece a norma geral para todas s 
actividades marítimas, fornece um enquadramento legal internacional impor-
tante com que todas as nações interessadas concordam. A UNCLOS define 
uma Zona Económica Exclusiva (ZEE) para cada país de 370 kms a partir 
das respectivas costas (excepto em caso de conflito com os limites de outro 
país), estabelece regras para o trânsito pelos estreitos internacionais, e limita 
o mar territorial das nações. Segundo esta Lei, cada país pode estender a sua 
ZEE até 648 kms, desde que prove que a geologia submarina é uma exten-
são da sua plataforma continental.

Fig. 3 – Jurisdição marítima e fronteiras na região do Árctico.
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O único fórum intergovernamental que promove a cooperação, coordena-
ção e interaccão é o Conselho do Árctico, criado em 1996, pelo Canadá, EUA, 
Islândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, e onde têm tam- 
bém assento comunidades indígenas que ali vivem: lapões (na Escandinávia), 
esquimós (Inuit) (no Alaska, Canadá e Groenlândia), nenets, khanty, komi, 
evenki e chukchi (na Rússia). O mandato do Conselho é “aumentar o bem-
-estar dos povos do Árctico, proteger o ambiente e promover o desenvolvi-
mento sustentado da região, incluindo a manutenção da herança cultural dos 
povos indígenas”. 

5. Rotas marítimas
Ao longo da história, as rotas Noroeste e Nordeste entre o Atlântico e o 

Pacífico foram sempre procuradas, seja pela menor distância para o Oriente 
seja para fugir dos monopólios português, espanhol e britânico. O factor que 
impediu a conquista destas rotas durante cinco séculos foi sempre o mesmo: 
a extensão do gelo marinho.

Neste século, face à redução da calote, o Oceano Árctico apresenta, pela 
primeira vez, áreas livres de gelo no verão, o que torna possível a navegação 
de navios comerciais, tendo a actividade marítima duplicado, entre 2005 e 
2013. Porém, continua a ser uma travessia com riscos, pois existem ainda 
icebergues e fragmentos de gelo à deriva.

A soberania sobre a rota Nordeste pertence à Rússia. A da rota Noroes-
te cruza o arquipélago canadiano, águas internas do país. Contudo, os EUA, 
apesar de reconhecerem a soberania canadiana, defendem que a passa- 
gem deveria ser uma via internacional. Quer a Rússia quer o Canadá con-
sideram que a navegação ao longo das suas costas deve ser sujeita a auto-
rização. 

A rota Noroeste permite encurtar a distância marítima entre S. Francisco 
e Roterdão em cerca de 3500 kms, sem necessitar ainda do Canal do Panamá, 
que encarece a viagem. Do Japão para Roterdão, através da rota Nordeste, 
poupam-se cerca de 8000 kms. Relativamente às rotas utilizadas actualmente, 
via Canal de Suez, Canal do Panamá ou Cabo da Boa Esperança, as rotas 
transárcticas reduzem consideravelmente o tempo, o combustível e o dinhei-
ro gastos.

No quadro seguinte podemos verificar as distâncias marítimas em quiló-
metros entre alguns portos, por vários itinerários.
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ITINERÁRIO
Londres –

– Yokohama
New York –
– Yokohama

Hamburgo –
– Vancouver

Panamá 23300 18560 17310

Suez e Malaca 21200 25120 29880

Cabo Horn 32289 31639 27200

Rota NW 15930 15220 14970

Rota NE 14062 18190 13770

Figura 4 – As rotas árcticas.

6. Recursos naturais
Em virtude do progressivo retrocesso do gelo, o interesse pelos potenciais 

recursos naturais que se sabe ali existirem tem aumentado bastante, apesar 
da sua exploração e utilização serem ainda complicados e caros. As condições 
climáticas (muito frio e ventos fortes), a falta de infraestruturas, tais como 
estradas, portos e pipelines, colocam desafios adicionais, tornando o trans-
porte difícil e caro.
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Desde a década de 1960 que se conhecem mais de 60 jazidas de petróleo 
e gás natural na região, nomeadamente, na Sibéria (i.e., Trazovskoye), no 
Alaska (i.e., Prudhoe Bay), no Canadá e na Noruega, sendo que cerca de 84% 
delas se encontram no mar. Estudos realizados estimam que, dos hidrocar-
bonetos não descobertos no mundo, 13% do petróleo, 30% do gás natural e 
20% do gás natural líquido podem localizar-se no Árctico.

Além destas grandes reservas de petróleo e gás, na Sibéria são já conhe-
cidos jazigos de ouro, níquel, carvão, molibdénio, diamantes, prata e zinco. 
Em menor escala encontram-se também cobre, ferro, estanho, platina, titânio, 
cobalto e metais raros. Na América do Norte explora-se ouro, diamantes, 
carvão e zinco. Na Groenlândia existem diamantes, ouro, nióbio, urânio, 
ferro e terras raras. Na Finlândia extrai-se urânio, ferro, níquel e terras raras.

Além disso, os mares de Barentz, de Bering e da Groenlândia produzem 
cerca de 10% do pescado mundial, apesar das restrições causadas pelo clima.

Em terra, o pastoreio de renas é a principal actividade, sendo a carne 
destes animais muito apreciada, principalmente na Escandinávia, além de ter 
um papel importantíssimo na cultura dos povos indígenas.

7. Os problemas estratégicos do Árctico
Não está ainda claro se o Árctico irá ser uma área de conflito ou de co-

operação. A preservação do meio ambiente é uma preocupação comum aos 
oito países do Conselho do Árctico e as posições fundamentadas na política 
ecológica são um motor da cooperação e atenuam as tensões existentes. 
Contudo, apenas dois países defendem a não-militarização da área: Suécia e 
Islândia.

Muitas questões de jurisdição permanecem sem resolução: a Noruega tem 
a soberania das ilhas Svalbard (Spitzbergen) e pretende estabelecer uma ZEE 
à volta do arquipélago, contra a opinião de vários outros países. Outro pro-
blema é a extensão das plataformas continentais para lá das ZEE da Dina-
marca/Groenlândia, EUA, Canadá e Rússia. A Rússia defende que as principais 
cordilheiras submarinas, em especial a Lomonosov, também disputada pelo 
Canadá e pela Dinamarca, é uma extensão da Sibéria oriental. 

O Canadá é o único país que exerce efectivamente a sua soberania na 
região, essencialmente sobre os canais da rota Noroeste.

Os EUA querem aumentar a sua capacidade de protecção por terra, mar 
e ar, e assegurar os seus interesses na extensão da plataforma continental. 
Apesar de não terem ratificado a UNCLOS, pretendem fazê-lo, pois pensam 
agora que é o meio mais efectivo de alcançar reconhecimento internacional 
e certezas legais.
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A Dinamarca é outro actor fundamental nas questões do Árctico, em vir-
tude da sua soberania sobre a Groenlândia e as ilhas Feroé. Defende que o 
direito internacional possui bases sólidas para a resolução de conflitos. O 
estatuto da Groenlândia e o seu futuro incerto é fundamental para o papel 
da Dinamarca. Actualmente, a Groenlândia é parte autónoma do reino, ge-
rindo o controlo dos recursos, enquanto a Dinamarca define as políticas 
externa, de defesa e económica. A sua independência é fortemente apoiada 
pelos EUA, que têm aumentado o seu investimento ali (portos, aeroportos e 
energia hidráulica), e que têm, de há muito, aspirações na ilha.

A Rússia é o país com maiores ambições no Árctico, com elevados inves-
timentos na economia e militarização da região, e quer manter um papel de 
líder na região, onde se destaca o seu domínio sobre a rota de Nordeste. 
Geograficamente, a sua linha de costa cobre quase metade do Círculo Polar, 
para lá de ter abundantes recursos, na terra e no mar. Reactivou a sua frota 
do Norte, está a modernizar e a desenvolver as infraestruturas de transporte 
e telecomunicações, e a tentar delimitar os espaços marítimos. Em 2007, ex-
ploradores submarinos russos mergulharam a uma profundidade de 3 kms 
para colocar a sua bandeira no fundo do mar sob o Polo Norte. Além de ser 
uma acção de propaganda, tal mostra bem o interesse e a ênfase que os 
russos colocam na região.

Conclusões
Neste novo século, a importância da Geopolítica aumentou de novo. As 

alterações climáticas, os avanços tecnológicos e a pesquisa de recursos são 
os maiores motores da mudança. Nesta conformidade, o Árctico tem atraído 
o interesse político de um número crescente de estados. Este interesse deve-
-se aos seguintes aspectos geopolíticos:

–  a sua localização entre três continentes;
–  a abundância de recursos naturais estrategicamente importantes;
–  as suas linhas de comunicação marítimas;
–  as suas fragilidade e vulnerabilidade ambientais, devidas ao aquecimen-

to global; e
–  a sua legislação e convenções reguladoras.

Existe potencial, quer para a cooperação quer para o conflito no Árctico. 
A temperatura aumentou cerca de 2,4o C nos últimos 50 anos, duas vezes 
mais que o resto do planeta. Estas mudanças ambientais deram importância 
acrescida à região e criaram novos desafios para os países árcticos, tais como 
a regulamentação da navegação, os discursos de soberania, os avanços tec-
nológicos, novas estratégias e a exploração das riquezas minerais. O cenário 
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geopolítico ainda está a ser traçado. A ONU ainda não julgou os pedidos de 
ampliação das ZEE, que têm áreas sobrepostas.

Richard Labévière, especialista francês no Árctico, definiu três possíveis 
cenários geopolíticos para a região:

–  um Árctico dominado pelos EUA, incluindo a independência da Groen-
lândia, mas com forte presença americana;

–  uma nova “guerra fria” entre os EUA e a Rússia; ou
–  um espaço árctico com uma partilha estável de soberania, respeito pela 

UNCLOS e fortes instituições cooperativas.

A região está a passar por rápidas modificações ambientais e políticas, 
com a política a ser conduzida pelas alterações climáticas.
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O regime de utilização do mar foi variando com o tempo. Os romanos 
entendiam o mar como “res communis omnium”, ou seja, como algo que não 
é apropriável, pertencendo à humanidade em geral. No entanto, o Tratado 
de Tordesilhas, celebrado em 1494, repartiu o domínio exclusivo dos mares 
entre Portugal e os Reinos de Castela e Aragão, implementando uma política 
de Mare Clausum.

Pouco mais de um século depois, em 1609, o jurista holandês Hugo Gro-
tius viria a introduzir a doutrina liberal do Mare Liberum. Contudo, os Estados 
costeiros sempre pugnaram por ter alguma jurisdição sobre os espaços junto 
à sua costa. Neste sentido, foram surgindo várias teorias, destacando-se a 
regra do tiro de canhão, codificada por Cornelius Van Bynkershoek, em 1702, 
que preconizava que as nações ribeirinhas possuíam direitos soberanos sobre 
uma faixa que se estendia até ao alcance de um tiro de canhão. Essa faixa 
– que se destinava a permitir a defesa dos Estados costeiros – constituía o 
mar territorial, sendo que, durante muito tempo, a referência internacional 
para a sua largura foi a légua marítima (cerca de três milhas marítimas). 

Entretanto, a partir de meados do século passado, começou a delinear-se 
um novo modelo internacional de afirmação da autoridade dos Estados no 
mar. Esse caminho iniciou-se na Primeira Conferência das Nações Unidas 
sobre Direito do Mar, que redundou em quatro convenções distintas, adota-
das em 1958, em Genebra (Suíça), que logo começaram a ser contestadas, 
devido ao apetite dos Estados costeiros pelos espaços marítimos.

Em contraponto com essa tendência, em 1 de novembro de 1967, o em-
baixador maltês nas Nações Unidas, Arvid Pardo, proferiu, perante a Assem-
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bleia Geral da ONU, um discurso marcante em que propôs que os fundos 
marinhos subjacentes ao alto mar, fossem considerados “património comum 
da Humanidade”. Essa declaração era, de certa forma, a recuperação atuali-
zada do conceito romano do mar como “res communis omnium”, tendo 
constituído o ponto de partida para a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar, realizada entre 1973 e 1982. Essa conferência veio a resul-
tar na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), assi- 
nada em Montego Bay (Jamaica), e que se constitui como uma verdadeira 
“constituição dos oceanos”.

Figura 1 – Escultura de Arvid Pardo, na Universidade de Malta.

Diferentes interpretações do direito do mar
Naturalmente, como a maior parte das convenções internacionais, a CNUDM 

deixa espaço para alguma competição ou mesmo conflitualidade entre Esta- 
dos, sendo que o caso mais comum, na atualidade, decorre do processo de 
delimitação das Plataformas Continentais. 

Efetivamente, ao contrário do Mar Territorial e da Zona Económica Exclu-
siva (ZEE), cujos limites físicos são estabelecidos “através de uma métrica 
inequívoca (12 e 200 milhas náuticas, respetivamente)”, o limite da Plataforma 
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Continental, nos casos em que o bordo exterior da margem continental se 
estenda para além das 200 milhas, “é obtido pela conjugação de várias fór-
mulas que derivam num limite de geometria muito complexa” (Campos, 2018, 
p. 14). Além disso, nesse caso, o Estado costeiro deverá demonstrar que 
esses limites preenchem as condições impostas pela Convenção, mediante a 
submissão de uma proposta de delimitação à Comissão de Limites da Plata-
forma Continental das Nações Unidas.

Este processo pode ser considerado como a última divisão dos espaços 
do nosso planeta, permitindo o acesso aos recursos, tanto inertes como bio-
lógicos, do leito e do subsolo marinhos, pelo que potencia disputas relacio-
nadas com interesses contrários, nomeadamente entre Estados com costas 
adjacentes ou situados frente a frente.

Este género de disputas pode ser bem ilustrado pelo que está a acontecer 
no extremo setentrional do nosso hemisfério, onde – a acrescer a alguns di-
ferendos históricos1 – Dinamarca, Rússia, Canadá, EUA e Noruega competem 
pelos direitos soberanos sobre o solo e o subsolo do Ártico. Cabe aqui referir 
que, há cerca de uma década atrás, o instituto geológico norte-americano (US 
Geological Survey) estimou que 30% das reservas de gás e 13% das reservas 
de petróleo por descobrir, em todo o Mundo, se encontravam no Ártico (Gau-
tier et al., 2009, p. 1175). No respeitante ao petróleo, isso corresponde a 
cerca de 90 mil milhões de barris, a acrescer aos mais de 240 mil milhões de 
barris de petróleo de reservas já descobertas nesse oceano (DeBoer, 2017). 

Naturalmente, cada um dos cinco países árticos procura maximizar a sua 
Plataforma Continental e isso leva a sobreposições significativas nas propos-
tas submetidas às Nações Unidas. Por exemplo, a proposta dinamarquesa 
reclama uma área de cerca de 900 000 Km2, que se prolonga até à ZEE rus-
sa, a mais de 1000 milhas náuticas de distância da Gronelândia. Já a propos-
ta russa, reclama um total de 1 430 000 km2, havendo uma zona de sobre-
posição entre as propostas russa e dinamarquesa de cerca de 580 000 km2. 

1 Como, por exemplo, a delimitação da fronteira entre as ZEE do Canadá e dos EUA, no mar 
de Beaufort, em que há uma zona de sobreposição de cerca de 21 000 km2. Ou, ainda, a 
disputa relativa à natureza jurídica das águas da Passagem do Noroeste, que o Canadá consi-
dera como suas águas interiores, não admitindo o “direito de passagem inofensiva” nos termos 
do n.º 2 do art.º 8.º da CNUDM, enquanto os EUA e outros países consideram como sendo 
um “estreito utilizado para a navegação internacional” nos termos do art.º 37.º da CNUDM, 
em que todos os navios gozam do “direito de passagem em trânsito” (previsto no n.º 1 do 
art.º 38.º da CNUDM). Quando a Passagem do Noroeste estava quase permanentemente co-
berta de gelo, este era um diferendo quase meramente académico. No entanto, com a nave-
gabilidade da Passagem do Noroeste a aumentar, a natureza jurídica dessas águas torna-se 
extremamente relevante. 

Disputas marítimas no séc. XXI
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A proposta do Canadá, entregue na ONU, em maio de 2019, reclama sobe-
rania sobre cerca de 1 200 000 km2, possuindo cerca de 370 000 km2 de 
sobreposição com a proposta Dinamarquesa e cerca de 265 000 km2 com a 
proposta russa, havendo uma área com cerca de 190 000 km2, que inclui o 
Pólo Norte, a ser disputada pelos três países. Para complicar ainda mais a 
situação, desconhece-se o teor da eventual proposta norte-americana, uma 
vez que os EUA ainda não ratificaram a CNUDM. Relativamente à Noruega, 
as condições geomorfológicas do prolongamento do seu território limitam 
bastante as suas possibilidades de extensão da Plataforma Continental, mas, 
mesmo assim, existe uma zona de sobreposição entre as propostas dinamar-
quesa e norueguesa de cerca de 10 000 km2.

Finalmente, importa referir que a China divulgou, em janeiro de 2018, a 
sua política para o Ártico, em que manifesta a sua intenção de participar 
ativamente nos assuntos dessa região, como um “Estado quase Ártico” (“Near-
-Arctic State”) (República Popular da China, 2018). De acordo com esse do-
cumento, os interesses chineses na região incluem o desenvolvimento de uma 
“Rota da Seda Polar” (“Polar Silk Road”) (República Popular da China, 2018).

Creeping jurisdiction
Além desta situação, que decorre de diferentes interpretações das dispo-

sições da CNUDM, existem outras em que os Estados costeiros procuram 
afirmar a sua soberania e/ou jurisdição em águas adjacentes, para além dos 
poderes que resultam estritamente do direito do mar (Klein, 2011, p. 3). Os 
anglo-saxónicos usam uma expressão interessante e, até, algo ambígua para 
estas situações: creeping jurisdiction, que pode ser traduzida (numa perspe-
tiva mais bondosa) por jurisdição crescente ou (numa perspetiva menos 
bondosa) por jurisdição sub-reptícia. O fenómeno da creeping jurisdiction 
pode manifestar-se através de implementação seletiva de disposições da 
CNUDM, desconsideração de restrições indesejáveis ou aproveitamento de 
fragilidades do texto da convenção para implementar ou contornar algumas 
disposições (Esters, 2008, p. 6). Vejamos, então, três exemplos de jurisdição 
crescente ou sub-reptícia.

Mar Presencial do Chile

O primeiro exemplo consiste na reclamação de um Mar Presencial, por 
parte do Chile. Com efeito, numa lei de 1991, o Chile declara um Mar Pre-
sencial para lá da sua ZEE, com a forma de um triângulo, entre a ilha da 
Páscoa, o Pólo Sul e a fronteira setentrional do Chile, totalizando uma área 
de quase 18 milhões de km2. O Chile não clarificou quais os poderes que 
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considera possuir relativamente ao Mar Presencial, pelo que também nunca 
chegou ao ponto de reclamar soberania ou jurisdição sobre essa área. Do 
que tem sido dito e escrito por autores chilenos, percebe-se que o Chile 
procura marcar presença nesse espaço marítimo, controlando as atividades 
científicas e económicas que aí se desenrolam, nomeadamente as atividades 
de pesca, tendo presentes os danos causados pela pesca ilegal, não declara-
da e não regulamentada na parte do alto mar adjacente à sua ZEE. A comu-
nidade internacional tem considerado este caso como um precedente perigo-
so, de cunho unilateral e sem respaldo no direito internacional marítimo 
(Monteiro & Barretto, s. d., p. 2).

Figura 2 – Mapa mostrando o Mar Presencial do Chile (a azul claro).

Disputas marítimas no séc. XXI
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Mediterrâneo Oriental

Outro exemplo de disputas, de bem maior complexidade, por envolver 
um maior número de atores, localiza-se no Mediterrâneo Oriental, sobretudo, 
desde que, há 10 anos atrás, um relatório do US Geological Survey estimou a 
existência de cerca de 3455 mil milhões de metros cúbicos de gás e de cerca 
de 1,7 mil milhões de barris de petróleo nessa zona marítima (Schenk et al., 
2010, p.1). A partir dessa altura, Grécia, Chipre, Egipto e Israel, com o apoio 
público da União Europeia, vêm estabelecendo uma série de acordos, que 
foram interpretados em Ancara como uma tentativa de excluir a Turquia do 
acesso às riquezas do fundo do mar.

As divisões sobre a questão de Chipre têm, naturalmente, contribuído para 
extremar posições. Assim – depois do governo cipriota ter atribuído concessões 
para exploração de gás, ao largo da sua costa, a empresas petrolíferas de EUA, 
França e Itália –, a República Turca do Chipre do Norte e a Turquia retaliaram. 
Considerando que isso não podia ter sido efetuado sem antes haver um acor-
do de divisão de receitas com a parte turca do território cipriota, a República 
Turca do Chipre do Norte atribuiu, também, licenças para explorar gás na sua 
costa, neste caso à empresa petrolífera estatal turca. Desde então, navios de 
exploração de gás turcos têm-se mantido na costa de Chipre, a efetuar traba-
lhos de prospeção, escoltados por navios de guerra. A UE condenou de forma 
clara a prospeção que a Turquia está a efetuar em águas cipriotas, tendo in-
clusive imposto sanções a Ancara (Conselho da União Europeia, 2019).

Entretanto, em 27 de novembro de 2019, a Turquia e o Governo do Acor-
do Nacional da Líbia (sediado em Trípoli e liderado por Fayez al-Sarraj)2, 
assinaram um acordo a delimitar as respetivas ZEE. Essa demarcação divide 
o mar entre a Turquia e a Líbia apenas entre os dois signatários, não consi-
derando os interesses dos outros países costeiros da área. Além disso, não 
reconhece ZEE ou Plataforma Continental à ilha grega de Creta, que se situa 
entre ambas as costas e que, com os seus cerca de 635 mil habitantes, cum-
pre os requisitos para ser considerada uma ilha, ao abrigo do art. 121.º da 
CNUDM. Importa realçar que a Turquia não é estado-parte da CNUDM, exa-
tamente porque sempre contestou que as ilhas pudessem dar origem a ZEE 
e a Plataforma Continental, pois isso limitaria bastante a dimensão dos seus 
espaços marítimos no Mediterrâneo (Ulgen, 2019).

Entretanto, já em 2020, Grécia, Israel e Chipre assinaram um acordo para 
construir um gasoduto de 1900 km, designado East-Med, capaz de transportar 
gás dos campos israelitas e cipriotas no Mediterrâneo Oriental até Itália, pas-

2 Importa recordar que a Líbia está em guerra civil, sendo a autoridade do Governo do Acordo 
Nacional desafiada pelo Exército Nacional da Líbia, liderado pelo general Khalifa Haftar, que 
controla a maioria do território e que tem capital em Tobruk.



823

sando pela Grécia. Porém, este gasoduto atravessa espaços marítimos que a 
Turquia reclamou, no acordo celebrado com al-Sarraj.

Esta é, portanto, uma situação extremamente sensível, não parecendo 
haver alternativa que não seja o diálogo e a negociação, na certeza de que 
será sempre um processo muito longo e difícil, pela diversidade de atores e 
de interesses em jogo.

Mapa da Linha dos Nove Traços

Outro foco de tensão é o chamado Mapa da Linha dos Nove Traços (Map 
of the Nine-Dash Line) – um mapa entregue pela China às Nações Unidas em 
2009, em que o Império do Meio reclama direitos (nunca claramente especi-
ficados) sobre uma extensa área marítima (incluindo o solo e o subsolo 
respetivos), delimitada por uma linha com nove traços. Essa área correspon-
de a quase 90% do Mar do Sul da China e excede largamente a ZEE chinesa, 
sobrepondo-se, inclusive, às ZEE de outros Estados, nomeadamente Filipinas, 
Malásia, Brunei e Vietname. A China baseia a sua posição em direitos histó-
ricos, que diz serem anteriores ao estabelecimento da República Popular da 
China, em 1949.

Em 2013, as Filipinas solicitaram um processo arbitral, ao abrigo da CNUDM, 
contestando a legitimidade das pretensões da China. Os chineses recusaram 
participar na arbitragem, mas foi, na mesma, constituído um tribunal arbitral 
que, em 2016, decidiu unanimemente não haver evidências de que a China 
tenha direitos históricos sobre os espaços marítimos representados no referi-
do mapa, não tendo, por isso, qualquer base para reclamar soberania ou 
jurisdição sobre os mesmos (Permanent Court of Arbitration, 2016).

(Fonte: Center for Strategic and International Studies)

Figura 3 – Mapa mostrando a Linha dos Nove Traços.
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Disputas territoriais
O Mapa da Linha dos Nove Traços serve de suporte para a China reclamar 

a titularidade de diversos rochedos ou ilhas. Este é um nível de conflituali-
dade diferente, pois não se trata de diferentes interpretações do direito ma-
rítimo, nem de tentativas de alargar soberania ou jurisdição, para além do 
permitido pela CNUDM, mas antes de disputas de soberania sobre áreas 
terrestres, com implicações nos espaços marítimos adjacentes. As disputas 
mais importantes neste âmbito são as seguintes (não sendo, todavia, as úni-
cas3) (O’Rourke, 2016):

–  Ilhas Spratly, reclamadas na totalidade pela China, por Taiwan e pelo 
Vietname e em parte pelas Filipinas, pela Malásia e pelo Brunei, haven-
do ilhas ocupadas por todos esses países, com exceção do Brunei;

–  Ilhas Paracel, reclamadas pela China e pelo Vietname e ocupadas pela 
China;

–  Atol de Scarborough, reclamado pela China, por Taiwan e pelas Filipinas 
e controlado, desde 2012, pela China;

–  Ilhas de Senkaku, reclamadas pela China, por Taiwan e pelo Japão e 
administradas pelo Japão.

Entretanto, desde dezembro de 2013, os chineses têm vindo a construir 
ilhas artificiais (despejando areia e cimento sobre atóis e recifes, alguns deles 
inicialmente submersos), primeiro, no arquipélago das Spratly e, mais tarde, 
no das Paracel. Cabe aqui referir que elevações geomorfológicas, que ficam 
submersas na maré alta, não são consideradas “ilhas”, à luz do direito inter-
nacional marítimo, pois o n.º 1 do art. 121.º da CNUDM estabelece que “uma 
ilha é uma formação natural de terra, rodeada de água, que fica a descober-
to na preia-mar”. Não podendo também ser consideradas como “rochedos”, 
as “ilhas artificiais” não podem, à luz do direito do mar, gerar quaisquer direi- 
tos jurisdicionais sobre o espaço marítimo envolvente.

Mais recentemente, os chineses começaram a construir, nesses atóis e 
recifes, cais para atracação de navios, pistas de aterragem, equipamentos de 
vigilância e baterias de mísseis. Além das implicações de segurança, não é 
de excluir que a China venha a reclamar soberania ou jurisdição sobre os 
espaços marítimos envolventes. 

3 Podem referir-se, também, o Banco Reed, que é disputado por China e Filipinas, o Banco 
Macclesfield que é disputado por China, Taiwan e Filipinas, e os Rochedos de Liancourt, que 
são disputados por Japão e Coreia do Sul. 
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Considerações finais
Como escreveu o grande estrategista marítimo Alfred Thayer Mahan, “a 

história do poder no mar é em grande parte, apesar de não exclusivamente, 
uma narrativa de disputas entre nações, de rivalidades mútuas e de violência, 
frequentemente culminando em guerra” (Mahan, 1890, p. 1). Espera-se que 
todas as disputas marítimas referidas possam ser resolvidas pelo direito inter-
nacional e pela diplomacia, mas não é de excluir que algumas delas possam 
provocar tensões político-diplomáticas e até militares. Neste campo, é inegá-
vel que as situações mais críticas se localizam atualmente no Mar do Sul da 
China, onde já estão a ser exercidas diversas formas de coação, nomeada-
mente políticas e militares, e onde qualquer passo mal medido pode levar a 
uma escalada no uso da força.
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“É inútil dizer «estamos a fazer o possível». Precisamos  
de fazer o que é necessário”.

(Churchill, 1974)

1. Introdução
O presente scriptum, subordinado ao tema “Projeto GAR SI SAHEL”, é 

apresentado no formato de Ensaio de Reflexão Crítica (ERC) e concorre para 
dois objetivos gerais:

–  Analisar, numa perspetiva estratégica, a insegurança na região do Sahel 
como ameaça à segurança nacional1, nas vertentes de defesa nacional, 
de segurança interna e ao espaço europeu e as estratégias de prevenção 
desenvolvidas pela Guarda Nacional Republicana (GNR);

–  Identificar a região do Sahel de interesse estratégico nacional. 

Pelos objetivos, verifica-se que o texto tem uma dupla finalidade: (i) 
sensibilizar para a insegurança da região do Sahel e apresentar o projeto 

 * Sócio efetivo da Revista Militar. 
 1 Segurança nacional – condição da Nação que se traduz pela permanente garantia da sua 

sobrevivência em paz e em liberdade, assegurando a soberania, independência e unidade, 
a integridade do território, a salvaguarda colectiva de pessoas e bens e dos valores espiritu-
ais, o desenvolvimento normal das tarefas do Estado, a liberdade de acção política dos órgãos 
de soberania e o pleno funcionamento das instituições democráticas” (Santos, 2008, Cit. 
(Silvério, 2008, p. 41)).
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GAR SI SAHEL, caracterizando o mesmo, para evidenciar o esforço nacional, 
através da GNR na edificação da capacidade de polícia, naquela zona, no 
sentido de reforçar a segurança na vizinhança próxima; e (ii) verificar o 
alinhamento do projeto com os interesses da União Europeia (UE) e de 
Portugal.

Os conteúdos têm por base uma estratégia de investigação qualitativa, 
apoiada na recolha de dados através de contactos que integram o projeto, 
quer da Guarda Nacional Republicana quer da Guardia Civil.

O corpo do texto é apresentado, para além da introdução, em três pontos. 
De seguida, expõe-se o enquadramento do projeto, para permitir o entendi-
mento acerca de como surgiu, que forças integram, quem é o país líder, quais 
as responsabilidades de direção e quais os países visados. Já num terceiro 
ponto, apresenta-se a análise, onde se faz o ponto de situação do projeto por 
país e respetivos resultados e, por fim, apresenta-se a conclusão, com ideias 
chave e com a identificação de uma oportunidade para Portugal, no seio da 
CPLP, com o apoio da UE.

2. Enquadramento
A complexidade do ambiente de segurança que vivenciamos na “Aldeia 

Global2” pode ser caracterizada pela miríade de atores Estatais e não Estatais, 
pela proliferação e tipologias de ameaças de diversa índole e pelo ambien-
te de governance da segurança, que obriga os Estados a racionalizarem 
todas as capacidades que dispõem, numa ótica de comprehensive approach 
na prossecução do interesse público, centrando as respetivas atenções, em 
zonas onde a insegurança pode colocar em causa, direta ou indiretamente, 
as seguranças nacionais (Lourenço & Costa, 2018, p. 36).

Na senda, a África Subsaariana3 é considerada uma das regiões mais 
pobres do planeta e que inclui os países situados a sul do deserto do Saa-
ra. Engloba também a região do Sahel, caraterizada pela instabilidade polí-
tica, subdesenvolvimento, escassez de recursos, migração, conflitos étnicos, 
estados frágeis4, economias débeis, fragilidade nas instâncias de controlo 

 2 Aldeia Global, termo utilizado por Marshall Mcluhan para se referir ao Mundo, em termos 
globais (Ribeiro, 2008).

 3 Sobre os conflitos na África Subsaariana consultar (Cardoso, 2020).
 4 Os Estados frágeis são considerados ou qualificados como tal, todos aqueles que não têm 

capacidade para resolverem os problemas que advêm da sua sociedade politicamente orga-
nizada. Apresentam como características gerais: existência de genocídios, de profissionais da 
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formal que favorece a implementação e desenvolvimento de organizações 
criminais e da atividade terrorista5, para além de impedir o necessário de-
senvolvimento económico e social e potenciar os movimentos migratórios 
(Resolução de Conselho de Ministros [RCM] n.º19/2013, de 21 de março, 
2013, p. 1983; Olmedo, C.A., & Miño, G.P. (2019), p. 281). 

A referida região é, assim, uma preocupação para a Comunidade Inter-
nacional em resultado da insegurança, pela desterritorialização das ameaças, 
pela interdependência de atores e pelo dever moral em se pugnar pelas 
condições que permitam o gozo dos direitos humanos inalienáveis e deste 
modo positivados, na ordem jurídica internacional e assim considerados o 
fundamento da liberdade, da justiça e mesmo da paz internacional (Unidas, 
1948).

A região do Sahel integra distintos países, consoante o ponto de vista, o 
que dificulta uma estratégia comum por parte das organizações internacio-
nais. Para a UE, o Sahel integra a Mauritânia, o Mali, o Níger, o Chade e o 
Burkina Faso. O Conselho da UE considera, também, o Sul da Argélia, o 
que coincide com o Banco Mundial. Por sua vez, as Nações Unidas incluem 
na região a Nigéria, o Senegal e o Sudão. Para a United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), o Sahel inclui a Mauri-
tânia, o Mali, o Níger, o Chade, o Burkina Faso, o Senegal, a Nigéria e 
Camarões (Cabo & Lespañol, 2017, p. 20).

De acordo com o Index Anual de Estados Frágeis, de entre 178 países, 
em que a posição mais baixa representa o Estado mais frágil do mundo 
– Iémen –, os Estados visados pelo projeto ocupam as seguintes posi- 
ções: Burkina Faso, a 37.ª posição; Chade, a 7.ª; Mali, a 16.ª; Mauritânia, 
a 33.ª; Níger, a 19.ª; e Senegal, a 71.ª (Peace, 2020). Já pelo Relatório  
Anual das Nações Unidas, para o Índice de Desenvolvimento Humano6 
(IDH), de entre 189 países, o Níger ocupa a pior posição do mundo, ou 
seja, a 189.ª. Seguem-se o Chade, com a 187.ª; o Mali, com a 184.ª; o 
Burkina Faso, com a 182.ª; o Senegal, com a 166.ª; e a Mauritânia, com a 
161.ª (Unidas, 2019).

guerra – mercenários, guerra étnicas e religiosas, crises humanitárias, epidemias, fome, cor-
rupção, proliferação de redes de criminosos e de terroristas, e encontram-se nas regiões mais 
carentes e despojadas (Santos, 2004, p. 89; Ribeiro, 2008, p. 116).

 5 Sobre a presença terrorista no Sahel ler (Cobo, 2018, p. 1; Echeverría, 2017, pp. 7-13; Gue-
delha, 2015). 

 6 O IDH é para o desenvolvimento das pessoas por via do reforço das capacidades humanas, 
para melhorar as condições de vida. As Nações Unidas, anualmente, divulgam um relatório 
onde consta o ranking por país (Nations, 2019).
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O presente texto cinge-se aos países do G57 Sahel e ao Senegal, por serem 
os visados no projeto. No total, estes Estados abrangem uma área territorial 
de 5.292.814 km2 (Cabo & Lespañol, 2017, p. 20), que sempre mereceu espe- 
cial atenção da União Europeia (UE) (European Parlament, 2012).

A UE classifica a segurança e estabilidade no Sahel como prioritárias, 
procurando fomentar a cooperação transfronteiriça e a interoperabilidade8 das 
estruturas internas dos países que integram o G5 Sahel (Burkina Faso, Chade, 
Mauritânia, Mali e Níger) e do Senegal. Da análise de nível estratégico de 
segurança, a região representa para o espaço europeu um continuum de 
insegurança, que merece toda a acuidade. Na senda, o projeto que se pro-
cura caracterizar é uma prioridade no esforço da Política Comum de Segu-
rança e Defesa da UE, no seio da vizinhança alargada (Union, 2016, p. 28; 
2018, p. 10; 2019, p. 1; Europeia, 2019).

Já a nível nacional, as relações com a África Subsaariana são um vetor 
estruturante da política externa, de acordo com o Portal diplomático do XXII 
Governo Constitucional (Governo, 2019; Nacional, 2020).

Em resultado da “Estratégia 2020 – Uma Estratégia de Futuro” e na sua 
sucessora “Estratégia da Guarda 2025, uma estratégia centrada nas pessoas”, 
verifica-se que a GNR pugna por exercer o esforço no âmbito da política 
externa do estado português (Guarda Nacional Republicana [GNR], 2015,  
p. 72; 2019).

3.  Projeto Groupes d’Action Rapides – Surveillan-
ce et Intervention au Sahel 

O projeto regional aplicado nos referidos países, de origem francófona, 
é financiado pela UE, através do Fundo Fiduciário de Emergência para a 
Estabilização, focado nas causas da migração irregular e de deslocados em 
África. O início ocorreu em 28 de dezembro de 2016, com o montante de 

 7 Grupo de cinco países do Sahel que inclui o Burkina Faso, o Chade, o Mali, a Mauritânia  
e o Níger, foi criado em 16 de fevereiro de 2014, em concreto, em Nouakchott – Mauritâ- 
nia –, para coordenação das políticas de cooperação regional e questões de segurança em 
toda a África Central (Graça, 2018, p. 12) (Cabo & Lespañol, 2017, p. 21). Sobre a força 
militar combinada destes países ler (Sow, 2018).

 8 Na doutrina nacional considera-se a interoperabilidade como a “capacidade de diferentes 
sistemas e equipamentos interagirem e partilharem funcionalidades, dados, informações e/
ou serviços habilitando a que operem em conjunto” (Estado-Maior-General das Forças Ar-
madas [EMGFA], 2019, p. 6).
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quarenta e dois milhões de euros, estando o términus previsto para 28 de 
março de 2020 (Assembleia da República [AR], 2018, p. 10). Contudo, as 
consequências nefastas da crise sanitária mundial, adveniente da pandemia 
da Corona Virus Disease 2019 (COVID-199) tiveram implicações no planea-
mento do projeto, em virtude de se encontrar, compreensivelmente, ainda 
em fase de conclusão.

A UE elegeu por áreas de intervenção para debelar as causas da insegu-
rança: a governação; o controlo do território regional; a vigilância de frontei-
ras; o desenvolvimento; a resiliência10; a cooperação transfronteiriça; a luta 
contra o crime organizado e o terrorismo; e a prevenção de conflitos. Foi 
considerado crucial a estabilização dos países visados, para se potenciar a 
proteção e bem-estar das respetivas populações e se potenciar a segurança 
na vizinhança próxima (AR, 2018, p. 10).

A liderança do projeto foi assumida por Espanha, através da Guardia 
Civil 11. A denominação GAR SI Sahel advém da expressão francesa Groupes 
d’Action Rapides – Surveillance et Intervention au Sahel (Grupos de Ação Rá-
pida – Vigilância e Intervenção para o Sahel) (Civil, 2019). 

O consórcio inclui, para além de Espanha, representada pela Guardia 
Civil, a França, através da Gendarmerie Nationale 12, a Itália, com a Arma di 
Carabinieri 13 (Itália) e, em representação de Portugal, a GNR14 (España, 2016). 
A coordenação administrativa e financeira é assegurada pela Fundación  
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP), de Espanha, que assume a área financeira e administrativa (contra-
tos de aquisições de equipamento, fardamento, viaturas e outros para cons-
trução de infraestruturas de acantonamento, pagamentos aos formadores, 
aquisição de viagens) (Divisão de Planeamento Estratégico e de Relações 
Internacionais [DPERI], 2017).

Na figura 1 apresenta-se a direção do consórcio e os cargos de Coorde-
nador e de Coordenador-Adjunto, por país. 

 9 Sobre a pandemia ler (Curso de Promoção a Oficial General [CPOG], 2020).
10 Resiliência é a “capacidade de os Estados e as sociedades se reformarem, enfrentando e 

superando desse modo as crises […]” (UE, 2016, p. 20).
11 Força de polícia, de natureza militar, fundada em 1844, em Espanha (Vaz, 2004, p. 155).
12 Força de polícia, de natureza militar, fundada em 1971, em França (Gendarmerie, 2019).
13 Força de polícia, de natureza militar, fundada em 1814, em Itália (Philippot, 2016, p. 178).
14 A autorização de participação no projeto foi concedida, por Despacho do Ministro da Admi- 

nistração Interna, em 8 de março de 2016 (Ministério da Administração Interna, 2016).

Projeto Groupes d’Action Rapides –  
Surveillance et Intervention au Sahel



Revista Militar

832

Fonte: Adaptado a partir de (Quadrado, 2020)

Figura 1 – Direção do Consórcio e Cargos de Coordenação, por Países.

O projeto tem por finalidade edificar a capacidade15 de polícia na região, 
através da criação de uma Unidade, pelo menos, denominada GAR SI, em 
cada um dos países, com um budget aproximado de seis milhões de euros/
Unidade (DPERI, 2017).

Os GAR SI são Unidades policiais, de natureza militar, de escalão Esqua-
drão/Companhia, com um efetivo variável entre 120 a 150 gendarmes, con-
soante a doutrina dos países. As Unidades são robustas, flexíveis, móveis, 
multidisciplinares e autossuficientes, com capacidades para executar ações 
preventivas (patrulhamentos em zonas de risco, controlo de fronteiras, obten- 
ção e tratamento de informação policial), assim como de apoio reativo a 
outras Unidades, em situações de elevada perigosidade. Na articulação, cada 
GAR SI dispõe de pelotões/seções operacionais, equipas de especialistas 

15 Entende-se por capacidade o “conjunto de elementos que se articulam de forma harmonio-
sa e complementar e que contribuem para realização de um conjunto de tarefas operacionais 
ou efeito que é necessário atingir, englobando componentes de doutrina, organização, trei-
no, material, liderança, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade” (Despacho n.º 11400/2014, 
de 11 de setembro, 2014, p. 23657).
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(célula de informações, investigação criminal, proteção da natureza) e equi-
pas de apoio logístico (comunicações, manutenção e abastecimento), con-
forme figura 2. 

Fonte: Adaptado a partir de (Divisão de Planeamento Estratégico e de Relações Internacionais, 2017)

Figura 2 – Articulação das Forças GAR SI SAHEL

Para além da formação policial específica e adicional para este tipo de 
Unidades, todos os militares têm uma sólida formação em Tactical Combat 
Casualty Care16 (TC3) (Quadrado, 2020).

A primeira Unidade, de escalão companhia, foi concluída na Mauritânia, 
em março de 2019. Posteriormente, foram sendo criadas GAR SI, nos restantes 
países, de modo sequencial, ao fim de cada quatro meses. Todas as GAR SI 
encontram-se concluídas, exceto no Chade, por razões de aquisição de equi-
pamento, mas prevê-se que a Full Operation Capability17 (FOC) seja alcança-
da em finais do corrente ano (Navas, 2020). A referida pandemia COVID-19 
impediu que se atingisse, em abril de 2020, a FOC.

O projeto foi planeado para formar 806 polícias gendarmes (Mauritânia 
– 1 companhia a 132 gendarmes; Níger – 1 esquadrão a 134 gendarmes; Mali 
– 1 esquadrão a 120 gendarmes; Burkina Faso – 2 companhias a 150 gendar-
mes; Senegal – 1 esquadrão a 150 gendarmes; Chade – 1 companhia a 120 
gendarmes) (Quadrado, 2020).

16 Suporte Básico de Vida Avançado em ambiente tático Vide (US Army, 2012). 
17 FOC – Quando certa Unidade ou Organização tem capacidade autónoma de executar o 

serviço operacional e de o manter (Defense Acquisition University, 2012, p. B 102).
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O plano de formação modular dos gendarmes dos GAR SI inclui áreas 
de operações especiais, investigação criminal, recolha e tratamento de infor-
mação policial, proteção da natureza e do ambiente, policiamento de proxi-
midade, direitos humanos, questões de género, planeamento operacional, 
logística e tráfico ilícito e articula-se em três fases: num primeiro momento, 
é ministrada aos quadros (oficiais e sargentos) dos respetivos países, na 
Unidade da Guardia Civil, em Logroño. De seguida, os oficiais e sargentos 
já habilitados com a formação de formadores, regressam aos respetivos pa-
íses e ministram a formação de base, acompanhados pelos formadores eu-
ropeus para, numa terceira fase, se ministrar formação das especialidades, 
com formadores das forças europeias que integram o consórcio. Para garan-
tir a autossustentabilidade do projeto, o plano de formação contempla um 
período de mentoring18 e a dotação dos GAR SI de capacidades próprias de 
formação, de comando e controlo, de doutrina específica e de regulamenta-
ção do serviço, de equipamento e inclusive de infraestruturas (Quadrado, 
2020).

Apesar do fim do projeto estar previsto para finais de 2020, a UE preten-
de estender a experiência à Guiné Bissau, à Guiné Equatorial e à Gâmbia, 
numa terceira fase. Para já, solicitou à FIIAPP que o projeto entrasse numa 
segunda fase, estando em planeamento a edificação de mais uma companhia 
para a Mauritânia, um reforço de mais 50 gendarmes para o Senegal, mais 
uma companhia para o Burkina Faso, mais duas para o Mali e outra para o 
Níger, com um montante financeiro de vinte e cinco milhões de euros. O 
intento da UE em prosseguir com o projeto está alinhado com a respetiva 
Estratégia, para o período de 2019-2024, onde se prevê uma intervenção 
alargada em África, com especial atenção para a região do Sahel (Unión, 
2019b). 

A GNR contribuiu para o plano de formação, integra a equipa de forma-
dores multinacional e assumiu funções, em 2017, de dois cargos de Coorde-
nador-Adjunto do projeto no Níger (25 de março) e no Burkina Faso (8 de 
abril), tendo participado ainda na Inicial Operacional Capabality 19 (IOC) e 
FOC no Senegal e Burkina Faso. Atualmente, assume os cargos de Coorde-
nador no Mali e Coordenador-Adjunto no Burkina Faso (Quadrado, 2020).

18 Mentoring, significa tutoria, em que alguém com mais experiência acompanha e apoia, no 
terreno, a execução de tarefas (Thomas, 2016, p. 84).

19 IOC, quando certa Unidade ou Organização inicia o processo para vir a tornar-se autónoma 
em termos operacionais (Defense Acquisition University, 2012, p. B 121).
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4. Análise
Numa perspetiva de accountability em relação às sociedades que servem, 

os Estados pugnam por tirar partido de todas as capacidades que dispõem, 
sejam militares ou civis, numa vertente de complementaridade e proficiência, 
para garantirem a segurança dos seus cidadãos, independentemente de terem 
de empenhar meios a milhares de quilómetros dos respetivos territórios na-
cionais. Neste quadro, facilmente se percebe que as forças de polícia, de 
natureza militar, relevam a sua mais-valia, por conseguirem, desde logo, asse- 
gurar a interoperabilidade com as Forças Armadas. Estamos convictos que 
este facto não foi esquecido, na apreciação do mérito do projeto pela UE.

Por outro lado, a favor do projeto, existiu o seu alinhamento com a “Estra-
tégia Global da União Europeia” (EGUE) que qualifica o Sahel de zona de in-
teresse de vizinhança, onde importava reforçar a segurança (UE, 2016, pp.20-30).

Contudo, também a nível nacional há um conjunto de argumentos que 
atribuem mérito ao projeto. Desde logo, verifica-se pelo programa do XXII 
Governo Constitucional que a relação entre a Europa e a África é considera-
da uma prioridade (Governo, 2019a, pp. 39-40).

Ainda a nível nacional, o Conceito Estratégico Militar de 2014 qualifica o 
Sahel de área de interesse20 relevante no Espaço Estratégico de Interesse 
Nacional Conjuntural (EEINC). O documento refere que a insegurança na 
região faz perigar a estabilidade regional e afeta a segurança dos Estados 
ocidentais (Ministério da Defesa Nacional [MDN], 2014, p. 14).

Na Diretiva de Orientação Política para o Planeamento das Forças Nacio-
nais Destacadas, para 2020, com uma projeção para 2021-2022, verifica-se que 
é privilegiado o empenhamento operacional na região do Sahel para a esta-
bilidade da vizinhança próxima (Ministério da Defesa Nacional, 2019, p. 23). 
Por outro lado, a Diretiva Ministerial de Planeamento de Defesa Nacional 
(DMPDM), que contém a avaliação do ambiente estratégico para o quadriénio 
2019-2022 alerta, na orientação política, para os perigos e ameaças na África 
Subsaariana (MDN, 2020, p. 36). 

Na reunião dos parlamentos dos países do Sul da Europa, em junho de 
2018, em Granada, o projeto foi elogiado pelas Nações Unidas, pelo planea-
mento e pelos resultados operacionais dos GAR SI SAHEL (AR, 2018, p. 10).

Neste quadro, o referido projeto está alinhado com os interesses estratégi- 
cos quer da UE quer de Portugal e é considerado na cena internacional como 
uma boa prática, pelos êxitos alcançados, onde se inclui a plena satisfação dos 

20 As áreas de interesse são o conjunto das áreas de influência. Já estas são um conjunto de 
territórios, Estados ou regiões, onde uma grande potência pode exercer influência (Ribeiro, 
2008, p.13).
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países visados. A integração da GNR no planeamento e execução do projeto 
constitui uma mais-valia para a Instituição, pela partilha de conhecimento e 
experiências e projeta Portugal, através da política externa do nosso Estado.

De seguida, expõe-se a evolução do projeto por país, conforme Quadros 
1 a 6.

Quadro 1 – Evolução do Projeto no Burkina Faso

Fonte: Adaptado a partir de (Quadrado, 2020)

Quadro 2 – Evolução do Projeto no Chade

Fonte: Adaptado a partir de (Quadrado, 2020)
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Quadro 3 – Evolução do Projeto no Níger

Fonte: Adaptado a partir de (Quadrado, 2020)

Quadro 4 – Evolução do Projeto no Mali

Fonte: Adaptado a partir de (Quadrado, 2020)
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Quadro 5 – Evolução do Projeto na Mauritânia

Fonte: Adaptado a partir de (Quadrado, 2020)

Quadro 6 – Evolução do Projeto no Senegal

Fonte: Adaptado a partir de (Quadrado, 2020)
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5. Conclusões
A segurança, a liberdade e o bem-estar são fins do Estado que importam 

acautelar, de modo permanente. Neste sentido, compete ao poder político 
valer-se da Estratégia para identificar objetivos, catapultar as capacidades nacio-
nais e proteger as respetivas vulnerabilidades, para manter a segurança dos seus 
cidadãos, mesmo que signifique empenhar meios em território estrangeiro. 

A região do Sahel é complexa pelos elevados índices de insegurança, onde 
as organizações extremistas coexistem e interatuam com organizações crimi-
nais, grupos armados e milícias étnicas, dificultando a boa governança dos 
Estados e promovendo a migração. É uma área incontornável nos planos 
geopolíticos e estratégicos para a UE e relevante para Portugal, por se cons-
tituir uma fonte de preocupação à segurança nacional, nas vertentes de de-
fesa nacional e de segurança interna, onde importa alocar capacidades mili-
tares e policiais para se assegurar a estabilidade da vizinhança próxima.

O projeto da UE denominado GAR SI SHAEL, de iniciativa e liderança da 
Guardia Civil (Espanha), integra no consórcio a Arma dei Carabinieri (Itália), 
a Gendarmerie National (França) e a Guarda Nacional Republicana e decor-
re no Burkina Faso, no Chade, no Níger, no Mali, na Mauritânia e no Senegal, 
com a finalidade de edificar capacidades de polícia, através de Unidades 
constituídas, de escalão esquadrão ou companhia, que integram pelotões ou 
seções de manobra, com capacidades de informações, investigação criminal 
e proteção da natureza. São Unidades de polícia, de natureza militar, robus-
tas, flexíveis, autossustentadas, com grande capacidade de mobilidade e aptas 
a serem empenhadas em situações de elevada perigosidade.

No âmbito, entende-se que o projeto GAR SI SAHEL é um sucesso, ao 
assim ser reconhecido pela comunidade internacional. As capacidades de po-
lícia edificadas contribuem para o “combate” às causas, identificadas pela UE, 
da insegurança na região, nomeadamente: incipiente governação; ausência de 
controlo regional; pouca vigilância de fronteiras; baixa resiliência dos Estados; 
falta de cooperação interagências; existência de crime organizado, terrorismo 
e conflitos de natureza vária. Por outro lado, a partilha de formação e doutri-
na pelas Unidades GAR SI, dos vários países, assegura a manutenção da inte-
roperabilidade, identificada como pré-requisito para o sucesso do projeto.

A presença da GNR no projeto deve constituir motivo de regozijo do sis-
tema de forças nacional e representa um esforço da nossa política externa, 
que redunda numa mais-valia para a Instituição, pela partilha de conhecimen-
tos, experiências e prestígio e de destaque de Portugal na cena internacional.

Apesar do projeto ainda não se encontrar concluído, em resultado da 
COVID-19, não existe qualquer demérito identificado, no plano multinacional 
das forças de polícia, de natureza militar, envolvidas.

Projeto Groupes d’Action Rapides –  
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A comunidade internacional anseia por êxito semelhante, nas restantes fases 
do projeto, esperando-se a extensão da iniciativa a outras regiões de África. 

Neste contexto, surge a oportunidade e desafio de Portugal liderar um 
projeto idêntico no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), onde já existem comissões de polícia, com capacidade para edificar 
e materializar tal intento. Urge apresentar tal iniciativa à UE, para que se 
dinamize a cooperação, a interoperabilidade entre as Forças e Serviços de 
Segurança e se fortaleça a segurança na CPLP. 

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”.

(Drucker21, 2013)
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Introdução 
O Continente africano com os seus 54 Estados tem sido palco no último 

meio século de uma violência estrutural permanente, mantendo, em 2018, 
segundo o Barómetro da Conflitualidade, publicado pelo Heidelberg Institute 
for International Conflict Research, 17 conflitos de alta violência, sendo con-
sideradas oito situações de guerra e nove de guerras limitadas, em países tão 
diversos como a Etiópia, a República Democrática do Congo (RDC), o Mali, 
a República Centro Africana (RCA), a Nigéria, a Somália, a Líbia e o Sudão 
do Sul. Em toda a região da África subsariana o relatório identifica 90 confli-
tos ativos, sendo consideradas seis situações de guerra, nove de guerras limi- 
tadas e 46 crises violentas (HIICR; 2019). 

Na Região dos Grandes Lagos (Ruanda, Burundi, RDC, Uganda, Tanzânia, 
Zâmbia, República do Congo, RCA, Sudão do Sul, Quénia e Sudão)1, também 
esta violência estrutural se manifesta de diversas formas, com diferentes in-
tensidades e envolvendo uma multiplicidade de atores (estatais e não estatais), 
sendo considerada umas das regiões do mundo mais inseguras e com maior 
dificuldade de desenvolvimento socioeconómico, constituindo-se ao mesmo 
tempo numa ameaça à segurança e à estabilidade regional e mesmo interna-

 * Doutor em História Moderna e Contemporânea, ramo de Defesa e Relações Internacionais 
pelo ISCTE-IUL, Lisboa. Investigador Integrado do Centro de Estudos Internacionais (CEI-
-ISCTE-IUL).

** Sócio efetivo da Revista Militar. Professor Associado com Agregação do Instituto de Estudos 
Políticos da Universidade Católica Portuguesa. 

 1 Para os fins deste artigo, a região dos Grandes Lagos é definida no contexto da entidade 
regional conhecida como Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos.
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cional. Esta situação tem levado a comunidade internacional a intervir de 
diversas formas nos chamados Estados em situação de fragilidade2, de modo 
a conter e mesmo resolver a conflitualidade e a violência regional, constituin-
do assim uma espécie de “novo intervencionismo” no espaço subsariano3.

Este intervencionismo envolve organizações regionais africanas e alguns 
estados mais capacitados e organizados, que ao nível regional passaram a 
adotar políticas e estratégias, bem como a sua sequente operacionalização, 
com os mandatos e os meios necessários, para o estabelecimento e gestão 
da paz, da segurança e assim criarem condições para um desenvolvimento 
sustentável.

Nesta ordem de ideias, Angola, que durante a Guerra Civil tinha uma 
política externa orientada para o eliminar das ameaças que atentavam contra 
a segurança do País4, após a assinatura do Memorando de Paz (4 de abril de 
2002), entre a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) 
e o Governo, começou a procurar afirmar-se na cena internacional. Assim, se 
a nível global a sua diplomacia conseguiu que, entre 2003 e 2004 e novamen- 
te no biénio 2015-2016, a eleição para membro não permanente do Conse- 
lho de Segurança das Nações Unidas, no contexto regional, tem consolidado 
a imagem do país como parceiro para a estabilidade e segurança, nomea- 
damente junto de organizações sub-regionais como a Conferência do Golfo  
da Guiné (CGG), a Comunidade Económica dos Estados da África Central 
(CEEAC) e a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos 
(CIRGL). Ao nível da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), Angola assumiu, em agosto de 2017, a presidência do Strategic Indi- 

 2 Quando se fala de fracasso, falhanço ou fragilidade do Estado – ou qualquer um dos vários 
termos entretanto popularizados quando se avalia o desempenho de um Estado –, há uma 
referência mais ou menos explícita aos elementos constitutivos do mesmo: ao seu território, 
ao povo e ao poder político soberano. Na expressão dessa soberania compete ao Estado o 
garantir da prossecução dos seus fins, ou seja, o fornecimento dos bens políticos constantes 
no contrato social fundador: a segurança, a justiça e o bem-estar social, aos quais acrescen-
tamos o exercício da atividade política, ou seja, governar. Claro está que à falta de um 
contrato social escrito e assinado pelas partes, os bens políticos expectáveis variam de 
acordo com o tempo, o espaço e até a ideologia dominante. Podemos detalhar sobre este 
tema em Garcia, Francisco (2019), África e as ameaças à sua Segurança. In Austral. v.8, n.16, 
Jul./Dez, p. 254-276.

 3 Nascimento, Daniela (2011), Da Guerra à Paz no Sudão: As (in)visibilidades do Acordo Ge-
ral de Paz, Relações Internacionais, Dezembro, p. 35.

 4 Joveta, José (2011), A Política Externa de Angola: novos regionalismos e relações bilaterais 
com o Brasil, Dissertação de Doutoramento em Ciência Política do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, (online). Dis-
ponível em http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/35078/000794257.pdf?se, con-
sultado a 20 de março de 2016, p. 105, pp. 111-113.
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cator Plan for the SADC Organs (SIPO), tendo no quadro da presidência rota-
tiva do Órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC presidido à Missão de 
Prevenção da SADC para o Reino do Lesotho (SAPMIL) e ao Comité de Super- 
visão5. De salientar ainda que, em setembro de 2020, o Embaixador Doutor 
Gilberto Veríssimo, angolano, assumiu a Presidência da Comissão da CEEA.

Com este estudo pretende responder-se à questão central sobre qual o 
contributo de Angola para a paz e segurança e estabilidade regional no âm-
bito da CIRGL? Para concretizar este objetivo organizámos este breve estudo 
em quatro partes distintas mas interrelacionadas, começando por descrever a 
fundação da CIRGL e os seus objetivos; num segundo momento, descrevemos 
e analisamos a Presidência de Angola na CIRGL, para posteriormente enun-
ciarmos as principais missões e eventos durante essa mesma presidência e, 
finalmente, descrevermos os Mecanismos de Cooperação para a Paz, Segu-
rança e Estabilidade na CIRGL.

1. Fundação da CIRGL e seus objetivos
A CIRGL é uma organização intergovernamental criada após os conflitos 

políticos da Região dos Grandes Lagos, marcados pelo genocídio ruandês de 
1994. A sua criação baseou-se no reconhecimento de que a instabilidade 
endémica e na persistente insegurança nesses países têm uma dimensão  
regional considerável e, portanto, exigem um esforço conjunto para promover 
a paz e o desenvolvimento sustentáveis6. A organização é composta por 12 
Estados-membros: Angola, Burundi, RCA, República do Congo, RDC, Quénia, 
Ruanda, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia.

A CIRGL foi instituída pela ONU através da resolução do Conselho de 
Segurança 1295/1999, de 30 de dezembro. Mas, a Conferência só foi aprova-
da no ano seguinte, através das resoluções 1291, de 24 de fevereiro de 2000, 
e da resolução 1304, de 16 de junho de 2000, quando o conflito na RDC foi 
considerado uma ameaça para a paz na região.

O objetivo principal da CIRGL é o de evitar que a região continue a ser 
o foco de instabilidade em África – cujas consequências afetam os Estados 
limítrofes, mesmo que não estejam diretamente envolvidos no conflito7 –, bem 

 5 Angola tinha um contingente de 162 efetivos, dois especialistas de inteligência e cinco civis, 
tendo assumido a chefia da Missão de novembro de 2017 a agosto de 2018, tendo a missão 
terminado em novembro de 2018; in SADC (2018). 

 6 Sobre as origens e objetivos da CIRGL devemos detalhar na página oficial da organização, 
disponível em http://www.icglr.org.

 7 Van-Dúnem, Belarmino (s/d), A Diplomacia para a Paz na Região dos Grandes Lagos, In 
Jornal de Angola.
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como gerir os esforços para a paz e desenvolvimento de uma das regiões 
mais ricas do mundo, em termos de recursos naturais, mas também uma das 
mais pobre em termos de desenvolvimento socioeconómico, sendo essa uma 
das principais razões para a tendência quase endémica de instabilidade polí- 
tica e para os conflitos armados que grassam na região. Neste quadro, a 
criação da CIRGL resultou do reconhecimento da dimensão regional desses 
conflitos e da necessidade de um esforço concertado com vista à promoção 
da paz e do desenvolvimento8.

A 20 de novembro de 2004, em Dar-es-Salaam, foi realizada a 1.ª Confe-
rência Ordinária da CIRGL, na qual os Chefes de Estado e de Governo ado-
taram por unanimidade a Declaração sobre a Paz, Segurança e Desenvolvi-
mento sobre a Região dos Grandes Lagos. A Declaração, além de identificar 
a visão estabelecida para a organização, define como opções políticas prio-
ritárias e os seus princípios orientadores:

– Paz e a Segurança;
– Democracia e boa Governação;
– Desenvolvimento Económico e Integração Regional; 
– Questões socias e humanitárias.

Na mesma Declaração são ainda definidos como mecanismos de acompa-
nhamento: o estabelecimento de um Pacto sobre Segurança, Estabilidade e 
Desenvolvimento; e um Comité Interministerial Regional, encarregado de 
preparar protocolos e programas de ação com objetivos específicos de curto, 
médio e longo prazo9.

A ratificação deste Pacto aconteceu dois anos depois, a 15 de dezembro 
2006, na 2.ª Cimeira Ordinária da CIRGL, em Nairobi, e entrou em vigor em 
junho de 2008. O Pacto constitui a estrutura legal e uma agenda da CIRGL, 
com o objetivo de criar as condições de segurança, estabilidade e desenvol-
vimento entre os Estados-membros. Este inclui uma série de protocolos e 
programas, que visam o respeito pela democracia e boa governação; a reso-
lução dos conflitos pela via pacífica; a garantia da observância das normas e 
princípios fundamentais do direito internacional humanitário; bem como a 
implementação coletiva dos programas de ação, protocolos e mecanismos 

 8 Ribeiro, José (2016), Recondução de Angola para um Novo Mandato, In Jornal de Angola, 
08-02-2016, Ano 41, N.º 13935, disponível em https://24.sapo.pt/jornais/lusofonia/3889/2016-
02-08#&gid=1&pid=22.

 9 International Conference on Peace, Security, Democracy and Development in the Great Lakes 
Region (2004) – Dar-Es-Salaam Declaration on Peace, Security, Democracy And Development 
In The Great Lakes Region. Disponível em http://www.icglr.org/images/Dar_Es_Salaam_ 
Declaration_on_Peace_Security_Democracy_and_Development.pdf.
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suscetíveis de materializar as opções políticas e princípios da Declaração de 
Dar-es-Salaam. Entre os respetivos programas de ação destacamos o Programa 
de Acão para a Paz e Segurança, no qual os Estados-membros se comprome-
tem a assegurar a paz e a segurança, a promover a cooperação na área da 
paz, prevenção e resolução pacífica dos conflitos na Região dos Grandes 
Lagos, e a combater o terrorismo e os crimes transfronteiriços organizados10. 

A ratificação do Pacto marcou o fim da fase preparatória e abriu a fase 
concreta – a de criação do Secretariado Executivo da CIRGL, estrutura que 
coordena, facilita e assegura a estabilidade política e desenvolvimento na 
Região dos Grandes Lagos, cuja sede está em Bujumbura11. A CIRGL criou o 
Mecanismo Regional de Acompanhamento, cujos órgãos são: as Cimeiras dos 
Chefes de Estado e de Governo; o Comité Regional Internacional; o Secreta-
riado da Conferência; os Mecanismos Nacionais de Coordenação/Comissão 
Nacionais; e outras estruturas ou fóruns específicos necessários para assegu-
rar a implementação do respetivo Pacto12. 

2. A Presidência de Angola na CIRGL 
Os desafios de segurança na Região dos Grandes Lagos, na época, estavam 

sobretudo relacionados com inúmeras atividades ilegais, de que destacamos 
o tráfico e sequente proliferação de armas ligeiras e com o impedimento de 
livre circulação de pessoas e bens. Os diversos grupos armados continuavam 
a conduzir ações violentas e estavam relutantes relativamente ao processo de 
desarmamento voluntário, podendo assim comprometer todo o processo. No 
Kivu do Norte, atuavam o ADF, Nduma Defence of Congo (NDC), Cheka e a 
Alliance des Pastriotes Pouer um Congo Libre et Souverain (APCLS). No Kivu 
do Sul, atuavam o grupo Mai-Mai Raia Muuomboki, Yakutumba e BEDE Ren-
der. Na província do oriente (Ituri), o Exército de Resistência do Senhor e a 
Força Patriótica de Resistência do Ituri (FRPI). Por outro lado, as ligações 

10 Acta da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, Pacto de Segurança, 
Estabilidade e Desenvolvimento na Região dos Grandes Lagos, Dar-es-Salaam, 2006, pp. 3-11. 
O documento original encontra-se disponível online em http://www.icglr.org/images/Pact%20
ICGLR%20Amended%2020122.pdf.

11 Ngeli, Rosa Masolina (3ª Sec.) (2015), Memorando sobre a presidência de Angola na Confe-
rência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), Secretariado da Comissão 
Nacional para a Região dos Grandes Lagos, Ministério das Relações Exteriores da República 
de Angola, Luanda, p. 2.

12 Acta da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, Pacto de Segurança, 
Estabilidade e Desenvolvimento na Região dos Grandes Lagos, pp. 3-12.
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entre a ADF e o grupo terrorista Al-shabaab faziam crescer o nível de amea- 
ça terrorista em toda a região, pelo que os Estados-membros defendiam a 
necessidade do reforço da cooperação e da troca de informações sobre as 
“forças negativas” entre os Estados-membros da CIRGL.

No âmbito das relações internacionais e de acordo com a Constituição da 
República, Angola respeita e aplica os princípios do Direito Internacional, da 
Carta da Organização das Nações Unidas e da Carta da União Africana (UA), 
estabelecendo relações diplomáticas e de cooperação com os Estados e povos, 
consoantes os interesses nacionais, na base do respeito pela soberania e in-
dependência nacional, da igualdade entre os Estados, da resolução pacífica 
dos conflitos, do direito dos povos à autodeterminação e à independência, 
do respeito pelos direitos humanos, da não ingerência nos assuntos internos 
dos outros Estados, da reciprocidade de vantagens e do repúdio e combate 
ao terrorismo, narcotráfico, racismo, corrupção e tráfico de seres e órgãos 
humanos, etc. Ainda de acordo com a Constituição de República, Angola pode 
participar, no quadro das organizações regionais ou internacionais, em forças 
de manutenção da paz e em sistemas de cooperação militar e de segurança 
coletiva13. 

Apesar de geograficamente Angola não fazer parte da Região dos Grandes 
Lagos, aderiu à CIRGL essencialmente por questões geoestratégicas e de se-
gurança e defesa. Salienta-se o fato de a vizinha RDC fazer parte desta região 
e que um qualquer conflito que envolva aquele país acabará por ter um 
impacto na estabilidade regional e também na segurança e na economia an-
golana. Com esta adesão, Angola pretendeu marcar uma posição em matéria 
de resolução de conflitos em toda a vasta região abrangida pela SADC e pela 
CIRGL14. A resolução do conflito interno e o contexto atual de reconciliação 
nacional acabam por proporcionar a Angola o soft power que reforça a ima-
gem de exemplo a seguir na região.

Foi na 5.ª Cimeira da GIRGL, realizada entre 10 e 15 de janeiro de 2014, 
em Luanda – sob o lema: “Promovamos Paz, Segurança, Estabilidade e De-
senvolvimento da Região dos Grandes Lagos” –, que Angola assumiu a pre-
sidência da Organização. Aqui também os diversos Estados-membros se 
comprometeram a cumprir todas as resoluções da cimeira e a trabalhar em 
prol da paz, estabilidade e desenvolvimento económico e social na região15. 

13 Constituição da República de Angola (2010), Capítulo I, Relações Internacionais, art.º 12.º, p. 6.
14 Arquivo do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola, Edifício II, Gabinete 

da SADC, Comissão Nacional para a Região dos Grandes Lagos, Projeto do Plano Estratégi-
co para a Presidência de Angola na CIRGL, p. 3.

15 Ngeli, Rosa Masolina (3ª Sec.) (2015), p. 3.
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Estavam assim lançados os desafios à presidência de Angola numa região 
sensível aos antagonismos políticos, socioculturais e de outra natureza16. Nes-
ta senda, Angola assumiu-se, simultaneamente, como um agente promotor da 
paz e da segurança regional e mundial e também como um parceiro dispos-
to a partilhar interesses, a cooperar, com vantagens recíprocas, na construção 
da paz, da estabilidade e do desenvolvimento regional17. O objetivo do man-
dato de Angola foi o de continuar a estabelecer o diálogo e consensos entre 
os países da Região dos Grande Lagos, para a promoção de uma estratégia 
comum que visasse a manutenção e preservação da paz e prosperidade na 
Região. A presidência de Angola focou a sua intervenção no tratamento de 
questões que afetam o processo de paz e de estabilidade regional, assim 
como enfatizou a promoção de emprego no seio da juventude, como pilar 
importante para uma paz efetiva, segurança, estabilidade e desenvolvimento 
na RGL, conferindo particular atenção às questões de segurança, eixo princi-
pal de intervenção18. 

O plano político do mandato de Angola também visou aplicar sanções, 
de acordo com o artigo 23 do Ato Constitutivo da UA, a qualquer Estado-
-membro que não pagasse as suas contribuições para o orçamento da CIRGL, 
assim como o estabelecimento de prazos para o pagamento das referidas 
contribuições. Nesta ordem de ideias procurou incentivar os Estados-membros 
a primarem pelo cumprimento das suas obrigações financeiras e ao estabe-
lecimento de mecanismos para o seu controlo; promover os princípios e as 
normas democráticas; fomentar a necessidade de uma cultura de boa gover-
nação, prestação de contas, a gestão participativa; criar condições para um 
diálogo franco e aberto entre a Tanzânia e o Ruanda, visando impedir a 
criação de mais conflitos na região; e manter a paz e estabilidade. No secre-
tariado, o seu horizonte foi o de reorganizar a sua estrutura, de modo a 
melhorar a gestão de recursos humanos, os recursos financeiros e os progra-
mas. Também fez parte do seu mandato a implementação efetiva da língua 
portuguesa como língua de trabalho na CIRGL, bem como o recrutamento de 
trabalhadores intérpretes19.

16 Arquivo do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola, Edifício II, Gabinete 
da SADC, Comissão Nacional para a Região dos Grandes Lagos, Projeto do Plano Estratégi-
co para a Presidência de Angola na CIRGL, p. 3.

17 Ngeli, Rosa Masolina (3ª Sec.), p. 1.
18 Arquivo do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola, Edifício II, Gabinete 

da SADC, Comissão Nacional para a Região dos Grandes Lagos, Projeto do Plano Estratégi-
co para a Presidência de Angola na CIRGL, p. 3.

19 Ibidem.
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Nos planos de Defesa, Angola apostou em20:
–  implementar a construção da paz e reconstrução pós-conflito para con-

solidar a paz e evitar o ressurgimento de violência;
–  promover a gestão conjunta da segurança das fronteiras comuns;
–  promover a cooperação entre os Estados-membros em questões gerais 

de segurança, incluindo o combate ao tráfico de seres humanos, à 
proliferação de ilícita de armas, à criminalidade transnacional e ao ter-
rorismo; 

–  coadjuvar a formação técnica e pedagógica das forças de defesa dos 
países da região; 

–  coordenar e harmonizar os esforços da UA e da ONU para a prevenção 
e combate ao terrorismo interno na região; 

–  incentivar a implementação do protocolo de não-agressão e defesa mú-
tua na RGL;

–  incentivar os Estados-membros a não apoiarem as forças de oposição 
armada ou a não tolerarem a presença em seus territórios de grupos 
armados ou atos de violência ou sublevação contra o governo legítimo 
de outro Estado;

–  promover a cooperação em todos os níveis, a fim de desarmar e des-
mantelar os grupos armados existentes;

–  promover a gestão conjunta da participação dos Estados na segurança 
humana e suas fronteiras; 

–  continuar a estimular a necessidade de estruturar as forças neutras para 
a imposição de paz.

A postura diplomática angolana pautou-se pelo privilegiar destes instruen-
tos no âmbito das relações exteriores, e obter consensos entre os países em 
questão, imprimindo uma dinâmica baseada em reuniões e trocas de mensa-
gens intensas com a finalidade de materializar os programas essenciais da 
organização21.

3.  Principais missões e eventos ocorridos durante 
presidente de Angola a CIRGL

Angola presidiu a CIRGL, desde janeiro de 2014 até fevereiro de 2016, 
altura em que foi reconduzida para o segundo mandato que cessou a 19 

20 Ibidem.
21 Ngeli, Rosa Masolina (3ª Sec.) (2015), p. 3.
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outubro de 2017, quando a presidência rotativa foi transferida para a Repú-
blica do Congo, durante a 7.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo dos 
países desta região, realizada em Brazzaville22. Neste contexto, importa iden-
tificar algumas missões e eventos em que Angola participou e/ou realizou na 
qualidade de presidente da CIRGL23:

– No ano de 2014:
 •  O Ministro das Relações Exteriores de Angola, George Chicoti, realizou 

um périplo (10 e 15 de fevereiro de 2014) ao Burundi, Ruanda, Sudão 
do Sul, RCA e Congo, para constatar «in situ» o funcionamento do 
Secretariado Executivo da CIRGL. Luanda albergou a Mini-cimeira (de 
25 de março de 2014), na qual Angola, África do Sul, República do 
Congo, RDC, Ruanda e Uganda adotaram medidas para neutralizar as 
forças que ameaçam o processo de normalização política, institucional, 
económica e social no Leste da RDC – Forças Democráticas Aliadas 
(ADF) e das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda (FDLR);

 •  a 6 de junho de 2014, Luanda acolheu a Mini-cimeira tripartida (An-
gola, Congo e Tchad), sobre a reflexão das causas e solução dos 
problemas da RGL;

 •  Entre 11 e 13 de junho de 2014, em Luanda, foi realizada a reunião 
dos Ministros da Defesa e Chefes de Estado-Maior-Geral dos Estados-
-membros da CIRGL, que abordaram questões relacionadas a defesa 
e segurança, desenvolvimento económico e criminalidade;

 •  Em julho de 2014, em Adis Abeba, foi realizado uma Mesa-redonda 
sobre o Investimento Privado na Região dos Grandes Lagos;

 •  Entre 19 e 24 de julho de 2014 (Nairobi), teve lugar uma Cimeira 
Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da CIRGL, para  
a promoção de emprego para a juventude da Região, através de 
desenvolvimento das infraestruturas e promoção de investimentos;

 •  No dia 14 setembro de 2014, a presidente da Comissão da União 
Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, foi recebida em Luanda para 

22 Ribeiro, José (2017), Congo vai Liderar os Grandes Lagos, In Jornal de Angola (online). 
Disponível em Jornaldeangola.sapo.ao/politica/congo_vai_liderar_os_grandes_lagos, consul-
tado a 18 de abril de 2020.

23 Para mais informação sobre as missões e eventos em que Angola participou e/ou realizou 
durante a sua presidência da CIRGL, ver em Ngeli, Rosa Masolina (3ª Sec.) (2015), pp. 4-14. 
Também ver em: Agência Angola Press (2016), “Angola: Luanda acolhe a 6ª Cimeira dos 
Chefes de Estado da CIRGL”, ANGOP/AF, 10 de Junho de 2016, Disponível em http://m.
portalangop.co.ao/angola/pt_pt/mobile/noticias/politica/2016/5/23/Angola-Luanda-acolhe-
-Cimeira-dos-Chefes-Estado-CIRGL,1a88f8a8-5658-4ad1-b159-b7ab60f5e706.html?version= 
mobile, consultado a 16 de junho de 2016.
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discutir a transferência do mandato das forças da União Africana 
(MISCA) para a MNURCA; 

 •  Participação de Angola na Reunião Ministerial do CSNU (7 de agosto 
de 2014, em Nova Iorque), sobre presidência da Grã-Bretanha, com 
o objetivo de analisar a situação na RDC e na RGL;

 •  Visita do Ministro da Defesa Nacional de Angola, João Lourenço, ao 
Burundi e ao Ruanda (29 de junho de 2014);

 •  Visita a Angola do enviado especial do Secretário-Geral das Nações 
Unidas para a RGL, Said Djinnit (9 setembro de 2014), para abordar 
assuntos relativos à estabilidade político-militar na RGL;

 •  Visita a Angola (10 de dezembro de 2014) do comandante das forças 
da MNURCA, General Tumenta Martin, para analisar a situação polí-
tica e humanitária na RCA;

 •  Realização da 3.ª Reunião dos Ministros das Relações Exteriores da 
CIRGL e da SADC (18 e 20 de setembro de 2014) para avaliar o grau 
de desarmamento voluntário e de rendição das FDLR, além do ulti-
mato de seis meses emitidos ao FDLR;

 •  O Presidente Paul Kagame visitou Angola (17 de dezembro de 2014), 
com o objetivo de reforçar as relações de cooperação entre os dois 
países e analisar a situação de paz, segurança e estabilidade nos 
países da RGL, bem como buscar soluções para pôr término aos 
conflitos da região;

 •  Angola participou na Conferência de Consulta Regional sobre as 
Oportunidades de Investimento no Sector Privado da RGL (17 e 18 
de dezembro de 2014), sob os auspícios conjuntos da CIRGL e do 
Escritório do Enviado Especial do Secretário Geral da ONU para a 
RGL (O/SESG-GL), com o objetivo de avaliar o “Resumo de Oportu-
nidades de Investimento” (IOB);

 •  O Ministro do Interior e da Descentralização da República do Congo 
foi a Luanda, a 22 de dezembro de 2014, entregar uma missiva do 
Presidente Deninis Sassou Nguesso ao Presidente José Eduardo dos 
Santos, referente aos problemas da RGL que merecem atenção.

– No ano de 2015:
 •  Entre 17 e 18 de abril, Angola participou, em Kinshasa, na reunião 

dos serviços anti “fraude mineira” e do contrabando;
 •  O Presidente José Eduardo dos Santos, visitou a RDC (19 de janeiro 

de 2015), com o objetivo de abordar questões ligadas ao reforço das 
relações bilaterais e à assinatura de acordos de cooperação em vários 
domínios;

 •  Luanda acolheu, a 11 de março de 2015, a 10.ª Reunião Ordinária do 
da CIRGL, que analisou a implementação do Pacto de Segurança, 
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Estabilidade e Desenvolvimento na RGL e a situação de contribuição, 
entre outras questões;

 •  A 12 de março de 2015, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do 
Sudão, Barnaba Benjamim, chegou a Luanda para solicitar ao gover-
no de Angola a intervenção para o fim do conflito no Sudão do Sul; 

 •  A 16 de março de 2015, Angola participou na 7.ª Reunião do Grupo 
Internacional de Contacto sobre a RCA, realizada em Brazzaville, com 
o objetivo de examinar o financiamento das futuras eleições;

 •  Luanda acolheu, a 18 de março de 2015, a 9.ª Cimeira dos Chefes de 
Estado e de Governo da CIRGL, com o objetivo de avaliar a situação 
humanitária e de segurança na RDC, na RCA, no Sudão do Sul e no 
Burundi e as ameaças terroristas;

 •  Em setembro, Angola recebeu o enviado especial do Secretário-Geral 
das Nações Unidas para a RGL, Said Djinnit, com o objetivo de abor-
dar as questões concernentes à neutralização das FDLR e o ex-M23;

 •  Angola participou, a 25 de outubro de 2015, na 10.ª Reunião da 
CIRGL, realizada em Nova Iorque, no Escritório da Missão Perma-
nente da UA, à margem da 70.ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, 
sobre a situação política e de segurança no Burundi, Sudão do Sul 
e RCA;

 •  Angola participou na reunião de Alto Nível sobre o Acordo-Quadro 
para a RDC e os Grandes Lagos (30 de dezembro de 2015, Nova 
Iorque), à margem da 70.ª Sessão da Assembleia Geral da ONU.

– No ano de 2016:
 •  A 14 de março, Luanda acolheu a 6.ª Cimeira dos Chefes de Estado 

e de Governo da CIRGL, com o objetivo de fazer o balanço do man-
dato de dois anos de Angola e confirmar a recondução de mais um 
mandato de Angola na presidência da organização regional;

 •  No dia 11 de maio, decorreu a reunião dos Ministros da Defesa da 
CIRGL;

 •  A 10 de junho, foi realizada a Reunião dos Chefes dos Estados-
-Maiores das Forças Armadas da CIRGL;

 •  Reunião dos Ministros das Relações Exteriores da CIRGL, realizada 
no dia 12 de junho de 2016.

Pelo exposto e apesar da diplomacia angolana ter dado mais primazia à 
resolução dos conflitos na RDC e na RCA, pode considerar-se que a presi-
dência de Angola na CIRGL fez um esforço significativo para o reforço das 
relações bilaterais entre os países da região, essencialmente no que se refere 
à preservação da paz e da estabilidade regional. Estes factos podem traduzir, 
por parte de alguns países e organizações, do reconhecimento da capacidade 
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angolana para a resolução de conflitos, de consolidação de paz e da estabi-
lidade na região24.

4.  Mecanismos de Cooperação para a paz, segu-
rança e estabilidade na CIRGL

4.1. Mecanismo Conjunto de Verificação Alargada da CIRGL

No quadro da declaração de Nairobi, assinado a 24 de fevereiro de 2012, 
foi constituído o Mecanismo Conjunto de Verificação Alargada (MCVA) da 
CIRGL. Este mecanismo visa supervisionar as questões ligadas ao pós-confli-
to e acompanhamento do Acordo-Quadro de Adis Abeba sobre a RDC25, e é 
constituído pelos representantes dos Chefes de Estado-Maior General e pelos 
Ministros da Defesa dos países da CIRGL. A partir de 11 de junho de 2014, 
Angola, por meio do então Ministro da Defesa, João Lourenço, começou a 
presidir o Comité de Ministros de Defesa da CIRGL. 

De acordo com uma nota do Gabinete do Ministério das Relações Exte-
riores (MIREX), responsável pelos assuntos da SADC, o MCVA enfrentava 
várias dificuldades operacionais e financeiras que afetavam a implementação 
do mandato de Angola e do seu plano de ação de 2014, assim como a ma-
nutenção da moral dos peritos e da equipa. 

 Alguns Estados-membros tiveram dificuldades em efetuar as contribuições 
financeiras, de forma a honrar os compromissos assumidos. O total da dívida, 
entre março e dezembro de 2013, era de 870.489 USD. A dívida, de janeiro 
a setembro, totalizava 494.114 USD, elevando o total para 1.364.882 USD. O 
orçamento do MCVA para o exercício de 2014 tinha sido aprovado pelos 
ministros com o valor de 2.110.148 USD. No entanto, o MCVA terá recebido 
apenas 537.029 USD de Angola, o que lhe permitiu dar continuidade a algu-
mas operações inseridas no plano de 2014, principalmente o pagamento dos 
peritos e do pessoal, referente a três meses26.

24 Arquivo do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola (AMIREX), Edifício 
II, Gabinete da SADC, Comissão Nacional para a Região dos Grandes Lagos, Projeto do 
Plano Estratégico para a Presidência de Angola na CIRGL, p. 4.

25 AMIREX-edifício II, Gabinete da SADC, Pasta: SADC/ ICGLR, 04-11-2013, em Pretória, Docu-
mento: Mecanismo Conjunto de Verificação Alargado, Assunto: Informação sobre a situação 
humanitária e de segurança no Leste da RDC. Atividades e dificuldades do Mecanismo Con-
junto de Verificação Alargado, 17 de outubro de 2014, Luanda.

26 Idem.
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O défice de peritos constitui um dos principais desafio colocados ao MCVA, 
pois a ausência total ou representação incompleta de peritos por parte de 
alguns Estados-membros tem afetado o cumprimento das sua atividades27.

4.2. Mecanismo Regional de Supervisão do Acordo‑Quadro

Em maio de 2012, os opositores do governo da RDC, especificamente o 
M23, apoiados por grupos ruandeses e ugandeses, lançaram uma ofensiva na 
região do Kivu do Norte, chegando a provocar mais de 500 mil refugiados e 
instabilidade na região. Perante esta crise político-militar e social foram feitas 
diligências diplomáticas, que culminaram no dia 24 de fevereiro de 2013 com 
a assinatura do Acordo-Tripartido de Adis Abeba, sobre a Paz e Segurança 
na Região dos Grandes Lagos e no Leste da República do Congo28. 

Apesar de envolver diretamente o governo da RDC e os rebeldes do Mo-
vimento M23, o acordo também foi rubricado por onze países (RDC, RCA, 
Angola, Burundi, República do Congo, Ruanda, África do Sul, Sudão do Sul, 
Uganda, Zâmbia e Tanzânia), pelo Secretário-geral das Nações Unidas, Ban 
Ki-moon, pela Presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Zuma, 
pelo Presidente em exercício da SADC, Armando Guebuza, e pelo Vice-
-presidente em exercício da Conferência Internacional para a Região dos 
Grandes Lagos, Yoweri Musseveni, cujas responsabilidades eram o de fisca-
lizar e facilitar a execução do acordo, uma vez que os Estados-membros se 
encarregaram da implementação ao rubricarem o respetivo acordo.

Além destes subscritores, o acordo também foi assinado pela União Euro-
peia, pela Bélgica, pelos Estados Unidos da América, pela França e pelo 
Reino Unido. Este Acordo é um instrumento que tem como objetivo principal 
criar as condições para que a RDC consiga alcançar a paz e estabilidade. 
Todos esses parceiros da RDC devem contribuir para a aplicação do Acordo, 
no quadro das responsabilidades atribuídas a cada signatário. No documento 
estão expressos os compromissos assumidos pelo governo da RDC, pelos 
governos da Região e pela Comunidade Internacional, devendo todos traba-
lhar em sincronia29. Com este acordo foi criado um Mecanismo Regional de 
Supervisão (MRS), também conhecido por “mecanismo dos 11+4, que deve 
reunir regularmente e rever os progressos de implementação dos compromis-
sos assumidos30.

27 Ibidem.
28 O acordo pode ser consultado no seguinte endereço eletrónico: https://peacemaker.un.org/

sites/peacemaker.un.org/files/DRC_130224_FrameworkAgreementDRCRegion.pdf.
29 Idem.
30 Ibidem.
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No contexto trilateral, Angola, RDC e a África do Sul, numa cimeira rea-
lizada em Luanda, a 13 de março de 2013, decidiram criar um Mecanismo 
Tripartido de Relações e Cooperação Conjugada, com o objetivo de salva-
guardar, por meio de diálogo e cooperação, as condições favoráveis para 
garantir a implementação do Acordo-Quadro para a paz, estabilidade e coo-
peração na RDC, assinado no Quénia. Com este Mecanismo, os três Estados 
comprometeram-se a buscar apoios diplomáticos, junto da ONU, UA, CIRGL 
e SADC, visando a paz, estabilidade e desenvolvimento no leste da RDC, por 
meio da operacionalização da Brigada de Intervenção com as forças da Mis-
são das Nações Unidas de Estabilização da República Democrática do Congo 
(MONUSCO)31. 

Nesta cimeira em Luanda, o Presidente da República de Angola enfatizou 
a necessidade de paz e a estabilidade na Região dos Grandes Lagos como 
condições essenciais para Angola, RDC e a África do Sul materializarem uma 
parceria estratégica e económica com benefício recíproco, recordando que, 
entre outras situações, que há algumas infraestruturas, como a barragem hi-
droelétrica de Inga, na RDC, os portos de Durban, na África do Sul, e de 
Lobito, em Angola, que de per si justificavam essa parceria estratégica32. Além 
disso, a África do Sul e Angola, pelo facto de constituírem as duas principais 
potências militares e económicas, terem experiência na resolução de conflitos, 
mas também pelo facto de serem os dois principais contribuintes da SADC e 
da CIRGL, e por terem o estatuto de Estados-diretores da SADC, podem im-
pulsionar a implementação dos compromissos assumidos no Acordo.

No 5.º ponto do Acordo tripartido, estão expostas as responsabilidades 
que devem ser cumpridas pelo governo da RDC: reforma e restruturação do 
quadro referencial institucional; reformas no sistema de administração do 
território; a promoção dos objetivos de reconciliação nacional; bem como a 
formação das forças de defesa e segurança da missão da responsabilidade de 
Angola e África do Sul (mais 1.300 homens deste elementos já integram a 
MONUSCO). Assim, podemos considerar que esta parceria estratégica permi-
tiu completar a implementação já mencionado mecanismo dos 11+433.

A 26 de outubro de 2016, em Luanda, foi realizada a 7.ª reunião de alto 
nível do MSR do Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na RDC 

31 Rosa, Kumuênho da (2013) – Parceria estratégica nas soluções de paz. In Jornal de Angola, 
13 de março. Disponível em http://jornaldeangola.sapo.ao/politica/parceria_estrategica_nas_
solucoes_de_paz, consultado a 18 de abril de 2020.

32 Ibidem.
33 Van-Dúnem, Belarmino (2013) – Angola. África do Sul e RDC: Criam Mecanismo Tripartido, 

(online). Disponível em belarminovandunem.blogspot.com/2013/03/angola-africa-do-sul-e-
-rdccriam.html?m=1, consultado a 18 de abril de 2020.
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e na Região, com a participação dos Chefes de Estado e de Governo dos 
países signatários34. Esta reunião foi convocada pelo presidente de Angola 
com o apoio da ONU, da UA, da CIRGL e da SADC. Foi a primeira reunião 
realizada num país da região, após a reforma feita no quadro do processo 
do Acordo-Quadro. Esta reunião foi precedida por uma reunião preparatória 
ao nível de Ministros dos Negócios Estrangeiros, além das reuniões sectoriais 
ad-hoc. Neste encontro os participantes passaram em revista os desenvolvi-
mentos políticos e de segurança na região, desde a sua última reunião reali-
zada em Nova Iorque, a 29 de setembro de 201535.

Conclusão
Angola, numa procura de afirmação regional, tem desempenhado um papel 

crescente para a criação de um ambiente de paz e de estabilidade na África 
subsariana, cooperando através de diversas organizações regionais, como a 
SADC e a CIRGL, para garantir a paz e a estabilidade regional. 

Apesar de geograficamente Angola não fazer parte da Região dos Grandes 
Lagos, por motivos essencialmente geoestratégicos e de segurança e defesa 
acabou por aderir à CIRGL, organização a que presidiu entre 2014 e 2016, 
tendo feito um esforço significativo para o reforço das relações bilaterais 
entre os países da região, essencialmente no que refere à preservação da paz 
e da estabilidade regional.

Durante a sua presidência focou a sua intervenção no tratamento de ques-
tões que afetam o processo de paz e de estabilidade regional, assim como 
enfatizou a promoção de emprego no seio da juventude, como pilar impor-
tante para uma paz efetiva, segurança, estabilidade e desenvolvimento na 
RGL, conferindo particular atenção às questões de defesa, eixo principal de 
intervenção.

A postura diplomática angolana pautou-se pelo privilegiar a procura de 
consensos entre os países da Organização, imprimindo uma dinâmica de 
trabalhos assente em reuniões e trocas de mensagens intensas, com a finali-
dade de materializar os programas essenciais, tendo atuado ao nível trilateral 

34 Exceto o presidente da Etiópia que teve de cancelar a sua participação devido a um ataque 
terrorista que ocorreu no seu país.

35 Comunicado da 7.ª Reunião de Alto Nível do Mecanismo Regional de Supervisão do Acordo-
-Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na República Democrática do Congo e na 
Região, Luanda, 26 de Outubro de 2016. Disponível em http://embangola-can.org/pdf/26%20
de%20OUTUBRO%20COMUNICADO%20FINAL%20REVISADO.pdf, consultado a 30 de outu-
bro de 2016.
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em reforço da finalidade última da CIRGL, sendo exemplo claro a criação do 
Mecanismo Tripartido de Relações e Cooperação Conjugada, com o objetivo 
de salvaguardar o completar da implementação do mecanismo 11+4 previsto 
no acordo de Adis Abeba.

Por fim e em resposta conclusiva à nossa questão central, consideramos 
que pelas descrições e breve análise efetuada, Angola, através da sua parti-
cipação na CIRGL, contribui para a paz e segurança e estabilidade regional.
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Angola um estado ribeirinho:  
do conceito operacional de segurança 
marítima, ao exercício da autoridade  

do estado no mar
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Ciências Políticas e Relações Internacionais, na vertente de segurança e defesa marítima, 
economia do mar e políticas públicas marítimas. Membro do Instituto Lusófono de Investi-
gação e Desenvolvimento, investigador correspondente do Centro de Estudos Estratégicos 
de Angola (CEEA) e Professor Convidado do Instituto Superior de Relações Internacionais 
“Venâncio de Moura”, em Luanda. Tem participado regularmente em seminários e conferên-
cias nacionais e internacionais.

Doutor Damião Fernandes Capitão Ginga*

Introdução 
Nas últimas décadas, assistiu-se à uma alteração evolutiva da tipologia dos 

conflitos regionais no continente africano, na medida em que estes transitaram 
para o interior dos Estados, afectando deste modo, o desenvolvimento local, 
as dinâmicas de crescimento regionais e continentais, e promovendo a fragi-
lização das suas estruturas sociais, económicas, políticas e militares, o que 
conduziu a uma crise de soberania. Este novo contexto contemporâneo  
regional levou os Estados e as Organizações Regionais Africanas (ORA), tal 
como toda a comunidade internacional, a atribuir maior importância ao factor 
segurança, visto que sem paz, estabilidade e tranquilidade, não existem 
condições para os Estados se desenvolverem economicamente (Bernardino, 
2011, p. 110).

Na verdade, o novo cenário de conflitualidade global fez com que aumen-
tasse a preocupação da comunidade internacional com as questões securitá-
rias africanas, no sentido em que a segurança a Norte passou a depender em 
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larga escala da segurança regional e do desenvolvimento sustentado a Sul, 
despertando também no seio dos africanos a preocupação com as questões 
de segurança e defesa, paz, good governance e da prosperidade continental.

Na actualidade, a hierarquização das potências mundiais permanece de-
pendente da menor ou maior capacidade dos Estados projectarem o seu 
poder a longas distâncias no planeta, onde o mar e a componente naval, em 
paralelo ao espaço cósmico, são a chave para esse sucesso. Outrossim, o 
século XXI está a assistir a um recrudescimento do interesse pelo mar, resul-
tante particularmente pela consciência, cada vez mais generalizada, da impor- 
tância crescente dos grandes espaços líquidos para o desenvolvimento das 
Nações, quer numa perspectiva político-estratégica de segurança e defesa, 
como numa perspectiva de desenvolvimento económico e de conhecimento 
científico, porquanto, nos últimos anos, a maior expressão da utilização dos 
mares e oceanos deve-se, sobretudo, pelo seu papel económico e geoestra-
tégico (Matias, 2005, p. 4). 

Com efeito, “convém perceber que, sem políticas de defesa eficientes, o 
Estado não estará em condições de cumprir o essencial das funções que 
justificam a sua existência” (Santos, 2007, p. 1337), pois a segurança repre-
senta o pano de fundo para a sobrevivência de qualquer Nação, onde o mar, 
tal como a terra e o ar, só pode ser explorado se for devidamente controla-
do. Por conseguinte e tendo em conta a dimensão estratégica do mar e o 
valor que este pode e deve representar para Angola, como vector estratégico 
da sua Política Externa e como instrumento de poder e de influência do  
Estado, designadamente na sua afirmação regional e continental, bem como 
no seio das ORA e das Organizações Internacionais (OI) em que o país se 
encontra inserido, o espaço marítimo surge como um verdadeiro polo de 
interesses e factor de Poder, servindo também como uma plataforma de pro-
jecção internacional. 

No caso concreto de Angola, várias são as ameaças que têm posto em 
causa a segurança marítima e nacional, sendo de realçar o peso negativo que 
estas têm no factor segurança, no tecido económico, no desenvolvimento 
sustentável e na afirmação da soberania do Estado. Acrescentam-se as activi-
dades ilícitas, que têm feito perigar a segurança marítima nas águas sob so-
berania e jurisdição nacional, sobretudo, pela vasta extensão da costa marí-
tima e pela extensão da Zona Económica Exclusiva (ZEE). 

No entanto, continua ténue a relação que Angola mantém com o Mar, so-
bretudo, em termos securitários e de autoridade marítima, porquanto o seu 
controlo e valorização são importantes para a soberania e desenvolvimento 
nacional. Desde logo, os Assuntos do Mar continuam a ser menosprezados pela 
generalidade dos decisores nacionais, tanto políticos como económicos e até 
pelos académicos, na medida em que poucos avanços têm sido verificados 
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nestas matérias. Neste quadro e tendo em conta os anseios dos Estados ribei-
rinhos, as Marinhas de Guerra (guardas costeiras) surgem como vectores fun-
damentais da concretização do potencial estratégico e da respectiva projecção 
geoestratégica do Estado, dado que a concretização das contrapartidas que cada 
Nação obtém da exploração e valorização do seu espaço marítimo, irá depender 
não apenas das estratégias marítimas implementadas, mas também do próprio 
Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) definido, que pressupõe um 
Pensamento Estratégico Nacional (PEN) ligado aos Assuntos dos Oceanos.

Em suma, os Estados costeiros que melhor souberem adaptar-se às novas 
dinâmicas da actual conjuntura internacional, essencialmente no âmbito da 
segurança, defesa e afirmação marítimas, estarão em melhores condições para 
exercerem os seus direitos de soberania, tendo como finalidade última a inte- 
gridade territorial, segurança, justiça e bem-estar dos seus cidadãos, sobre- 
tudo, num espaço em que o desenvolvimento é indissociável da segurança, 
que se apresenta “como pré-condição, e onde sem segurança não nasce nem 
sobrevive tecido socioeconómico que garante o desenvolvimento” (Lourenço, 
2011, p. 32).

Por tudo isso, o presente artigo surge como um recorte da actual situação, 
traduzida por um reduzido aproveitamento das potencialidades marítimas de 
Angola, onde importará reflectir de forma abrangente sobre o conceito de 
segurança marítima, de forma a compreender o espectro de ameaças que 
envolvem os espaços marítimos sob jurisdição e tutela de Angola, ou seja, 
perceber como é que os desafios da segurança marítima se alteraram nas 
águas angolanas? Qual o contexto actual para fazer face a esses desafios? Bem 
como traçar algumas linhas para formulação de um Pensamento Estratégico 
Nacional virado ao Mar, para fazer face às ameaças, tendo em conta os re-
cursos disponíveis, como fim último de garantir o controlo do Mar. 

Conceito operacional de Segurança Marítima 
Ao contrário do que muitos acreditam, até hoje, não existe um conceito 

de “Segurança Marítima” universalmente aceite, todavia, considera-se que 
surge como uma condição que garante a ordem estável dos oceanos sujeitos 
ao Estado de Direito no mar. Como assunto de âmbito global, o conceito de 
Segurança Marítima diz respeito a todos os Estados, embora, ainda hoje, não 
exista um entendimento comum sobre o que se entende por segurança ma-
rítima (Kraska & Pedrozo, 2013). Neste entendimento e conscientes de que a 
segurança marítima constitui-se num subsistema do sistema de segurança, esse 
conceito vem adquirindo significados diferentes, conforme a própria dinâmi-
ca internacional. Existe, pois, uma diversidade de interpretações que são em 
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função da própria caracterização geopolítica dos respectivos Estados, dos 
interesses a proteger, das suas metas e das suas capacidades, e que no final 
reflectem a crescente importância do assunto segurança no mar. 

A segurança no mar, tal como em terra, mas em moldes diferenciados, 
ultrapassa e faz sobrepor em boa parte a segurança dos Estados e a seguran-
ça humana, porquanto, ao longo da sua existência, a Organização Internacio-
nal Marítima (OMI) teve de englobar no seu espectro1 as matérias ligadas à 
protecção contra as ameaças conscientes aos navios, pessoas, infraestruturas 
e equipamentos ligados às actividades marítimas, ou seja, de “security”; para-
lelamente às matérias no âmbito da “safety”, associadas à segurança no mar 
no âmbito da prevenção de acidentes no mar e das acções subsequentes em 
caso de sinistro, às regras para a condução segura da navegação, da certifi-
cação e inspecção de embarcações, da protecção do meio marinho, da busca 
e salvamento e outros assuntos relaccionados, ocupando-se com a redução 
dos riscos que derivam da actividade marítima, conforme foi durante muitos 
anos (Cajarabille, 2008, p. 55). A vertente2 da safety envolve, por isso, um 
conjunto de instrumentos de força e medidas para proteger a navegação e os 
recursos do mar, e combater a criminalidade nos espaços marítimos. 

Em consequência, as preocupações da OMI tendem cada vez mais a valo- 
rizar a vertente de security (International Ship and Port Facility Security Code 
– ISPS code), como complemento da vertente de safety (International Con-
vention for the Safety of Life at Sea 1974 – SOLAS 1974). O objectivo vital da 
“segurança marítima” é o de garantir a utilização segura dos oceanos, como 
o grande facilitador da globalização, sendo uma vertente cuja construção 
começa ao nível individual de cada Estado costeiro para as suas zonas de 
soberania e jurisdição, mas que se estende ao nível regional e depois ao 
continental e global. 

 1 Bosnjakovic, na sua exposição «Environmental Security: A Regional Perspective for Countries 
in Transition», em 1996, durante um Workshop Internacional, em Amsterdão, esclarece que 
o termo security é normalmente entendido como estando relaccionado com conflitos, en-
quanto o termo safety é mais amplo e refere-se à limitação dos riscos ambientais até um 
nível aceitável. Ora, na língua portuguesa não existe uma palavra diferenciada para expressar 
o que se percebe por segurança, no sentido de defesa das pessoas e bens, perante ameaças 
causadas intencionalmente e ilegalmente por outrem, ou seja, security; e segurança no sen-
tido da protecção perante os acidentes e as catástrofes naturais, isto é, safety. Assim, em 
português, a palavra segurança engloba os termos anglo-saxónicos security e safety, referin-
do-se a condição de estar safo e de estar seguro, respectivamente. 

 2 Nascida a seguir ao incidente de 1985 com o “Achille Lauro”, no Mediterrâneo, como refle-
xo do início de um novo ciclo de interesses no que toca à prevenção de incidentes no mar, 
relaccionados com ameaças ao transporte marítimo, a vertente de security pode ser tipifica-
da como a segurança de pessoas, bens, equipamentos, navios e instalações, centrando-se 
essencialmente no homem (Duarte, 2011, p. 18).
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A Segurança Marítima surge como o “conjunto de acções desenvolvidas 
pelas autoridades governamentais e não-governamentais, com responsabili-
dades no domínio marítimo, com o objectivo de exercer a autoridade do 
Estado, assegurar a segurança de pessoas e bens e proteger os interesses 
nacionais e internacionais” (Matos, 2007, p. 58). Em muitos aspectos, a fusão 
da vertente safety e da dimensão security é inevitável, na medida em que 
os regimes legais que regulam cada actividade são menos distintos hoje do 
que no passado, pelo que compartilham cada vez mais objectivos comuns 
e que se reforçam mutuamente. A segurança maritima de uma forma geral 
abrange um vasto leque de “policy sectors, information services and user 
communities, including maritime safety, search and rescue, policing opera-
tions, operational safety for offshore oil and gas production, marine environ-
mental monitoring and protection, and navy operations support” (Brenthurst 
Foundation, 2010, p. 10). 

Em síntese, as intervenções no mar, em nome da segurança marítima  
(safety e security), são necessárias para proteger as pessoas e os interesses 
do Estado, no sentido em que a valorização da segurança humana nos últimos 
anos tem forçado muitos Estados a dedicar maior atenção às suas obrigações 
ligadas à problemática da segurança no mar, por ser “um bem em tempo de 
paz, que tem que ser preservado, sob pena de se romperem equilíbrios de 
ordem económica, social e política, com consequências desastrosas para a 
estabilidade e segurança a nível internacional” (Cajarabille, 2008, p. 56).

Conceito Estratégico de Defesa Nacional: o mar 
no pensamento estratégico nacional

Nas últimas décadas, os Actores internacionais têm procurado adaptar-se 
ao novo cenário global, onde as ameaças tradicionais de cariz militar concor-
rem com novas ameaças de carácter difuso e multifacetado, alterando em 
grande escala a agenda político-estratégica internacional e criando novos 
desafios no âmbito da Segurança e Defesa dos Estados, nomeadamente ao 
nível das fronteiras marítimas. De facto, este novo paradigma ameaçador 
provocou na economia, segurança e na estabilidade global, uma viragem 
contextual, onde a segurança absoluta representa um dado improvável, por-
quanto transcende a capacidade de resposta isolada de qualquer Estado e faz 
com que o seu combate seja uma responsabilidade colectiva (Kegley & Blan-
ton, 2013). 

Para Angola, enquanto actor no quadro da política internacional, o com-
bate a estas ameaças de carácter externo e interno enquadram-se evidente-
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mente na sua missão, tendo em vista as principais linhas de acção política 
para a prossecução do interesse nacional. A criação de capacidades internas 
e externas, que permitam fazer face a estes fenómenos, deve surgir como 
uma prioridade nas políticas do Estado, visando garantir a segurança e o 
bem-estar dos cidadãos, em ordem a poder minimizar todas estas ameaças e 
riscos à segurança e à estabilidade nacional.

Ao nível dos acontecimentos internacionais, a importância do Mar no 
sistema internacional, como factor económico, de segurança e afirmação das 
Nações, tem revitalizado a antiga relação entre as Marinhas e a Política Exter- 
na dos Estados, enquanto peças-chave deste sistema, onde as mudanças e 
transformações que marcaram o final do século XX já não permitem fazer 
uma clara distinção e definição dos quadros geopolítico e geoestratégico. 
Especialmente, numa altura em que os meios navais desempenham cada vez 
mais missões no âmbito da Diplomacia Naval, dado que se assiste a uma 
maior utilização dos meios navais em benefício da segurança no mar no 
plano internacional e em representação do Estado (Ginga, 2014, p.124). Na 
verdade, a Diplomacia Naval deve surgir como uma componente do Pensa-
mento Estratégico Nacional relativo ao Mar, porquanto o seu conceito abran-
ge o uso dos instrumentos navais em apoio à Política Externa, encontrando-
-se subjacente que a Marinha representa o principal utensílio de que um 
Estado se pode servir para demonstrar esta sua dimensão na concertação 
político-diplomática dos Mares e Oceanos (Cajarabille, 2011, p.7).

Deste modo e embora tenha sido materializada a construção da Identida-
de de Segurança e Defesa Nacional, através da aprovação do “Conceito  
Estratégico de Defesa Nacional (CEDN)” (26 de março de 2003), que engloba 
o “Conceito Estratégico Militar”, as suas Grandes Opções e linhas de actuação 
estratégica permanecem secretas e omissas ao conhecimento público, o que 
representa um entrave para a materialização do interesse nacional, pelos 
angolanos. Conforme afirma Mira Vaz, é necessário “que a Nação esteja pron-
ta a resistir a qualquer agressão inimiga ou a satisfazer compromissos inter-
nacionais que tenha assumido (…)”3 (Vaz, 1993, p. 54), defendendo a neces-
sidade de o CEDN ser de conhecimento nacional.

 3 É fundamental a divulgação dos “Grandes Objectivos Nacionais”, no âmbito da Segurança e 
Defesa Nacional. Estes objectivos são comumente associados ao chamado «Pensamento Es-
tratégico Nacional» ou num patamar mais específico e conceptual ao CEDN que, de acordo 
com Mira Vaz, surge como “um conjunto de princípios gerais doutrinários, a formular com 
a maior simplicidade possível, e tendo como propósitos defender a integridade do território 
nacional e a segurança de pessoas e bens, e contribuir para a liberdade de acção do país” 
(1993, p. 51), no sentido em que define os aspetos fundamentais da Estratégia Geral do 
Estado, para a prossecução das metas da Política de Segurança e de Defesa Nacional.
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Assim, desde 2002 que Angola tem vindo a preparar-se para o futuro, 
porquanto perspectiva-se um novo CEDN, mais abrangente, sobretudo, pelo 
quadrante geopolítico em que Angola se encontra inserida. Para sua valori-
zação deverão ser considerados diferentes elementos, dentre eles salientam-se: 
a descontinuidade territorial e a porosidade das fronteiras, sobretudo, da 
fronteira marítima e da ZEE; a diversidade étnica e a semelhança cultural com 
alguns povos vizinhos; a necessidade de reforçar as capacidades de vigilância 
das fronteiras; o redimensionamento da segurança marítima, que exige uma 
maior ocupação e controlo nos espaços estratégicos; o controlo e a defesa 
do espaço aéreo; as missões de interesse público, associado também ao me-
lhoramento da estrutura da Organização Nacional de Defesa Civil, criada pelo 
governo através do Ministério da Defesa Nacional; a participação em missões 
humanitárias e de apoio à paz; uma melhor definição das Políticas de Defe-
sa Nacional; entre outros elementos.

Outrossim, os objectivos nacionais permanentes devem servir de guia à 
acção política de longo prazo do Estado4, convergindo com as orientações do 
Chefe de Estado e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, com 
base na Directiva Presidencial de 30 de julho de 2007. A concepção de um 
CEDN, integrando um Conceito Estratégico Militar (CEM), consiste fundamen-
talmente na modernização das Forças Armadas Angolanas (FAA), tendo como 
objectivo a sua profissionalização, no intuito de estarem adequadas ao funcio-
namento do Estado moderno e também da conjuntura global, pois que a sua 
reedificação em termos organizacionais e operacionais visa a Reforma no Sec-
tor de Segurança (RSS) e a Reforma no Sector da Defesa (RSD)5. Assim sendo, 
a actual porosidade das fronteiras marítimas exige a edificação de uma Marinha 
de Guerra capaz de garantir a soberania angolana no mar, quer através de 

 4 O Almirante Silva Ribeiro, na sua obra Política de Defesa Nacional e Estratégia Militar, faz 
uma abordagem à forma como escolher e definir os Objectivos Nacionais Permanentes (ONP), 
com base numa trilogia de objectivos ou cenários possíveis, paralelamente à constactação 
dos cenários internacionais mais prováveis: objectivos desejáveis, correspondendo àqueles 
que, na óptica do Governo, melhor servirão as finalidades nacionais; objectivos aceitáveis, 
àqueles que, embora não sendo considerados por si como os melhores, ainda servem aque-
las finalidades; e objectivos indesejáveis, correspondendo àqueles que o Governo considera 
necessário evitar ou contrariar (Ribeiro, 2010, pp. 70-73). 

 5 Neste cenário, as medidas da Política de Defesa integradas no CEDN consistem em adequar 
a estrutura, organização e funcionamento das FAA, mediante a sua reorganização e moder-
nização, para a formação de um instrumento militar com elevado grau de prontidão e pre-
paração operacional. Assim, o Estado deve adequar o aparelho militar às transformações 
conjunturais, para que este constitua um dos meios de Autoridade do Estado, através do 
qual se assegura o alcance e/ou manutenção dos objectivos nacionais, com ênfase para a 
Defesa Militar do pais”. Vide. Diretiva Presidencial sobre a Reedificação das FAA. 
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operações navais isoladas, como mediante operações conjuntas, dirigidas para 
a segurança marítima dos espaços de jurisdição nacional (Ginga, 2014). 

Por sua vez e de acordo com António Sacchetti: “(…) ao longo da sua 
existência, todos os Estados vão incorporando um conjunto de princípios e 
de motivações que são naturalmente aceites pela Nação e que devem ser 
respeitados quando se pretende orientar a construção do futuro. São elemen-
tos sobre os quais existe um entendimento claro, ligados à maneira de ser e 
de estar do povo e que têm de estar presentes quando, em determinada 
época e de acordo com as circunstâncias, se formular o pensamento estraté-
gico nacional, como primeiro passo daquela caminhada para o amanhã” 
(Sacchetti, 2008, p. 118). Considerando a visão de Políbio de Almeida sobre 
o Poder, entende-se que para a edificação de um Pensamento Estratégico 
Marítimo Angolano (PEMA), pesará sempre o facto de que culturalmente, ao 
longo dos anos, as várias gerações não desenvolveram um interesse pelo mar, 
porquanto a vontade quer como manifestação singela ou grupal, resulta qua-
se exclusivamente do factor cultural, representando este o arranque criador 
que leva ao Poder (Almeida, 1994, p. 224; Garrido, 2010, p. 278). 

Numa perspectiva histórica, reconhecemos que o povo angolano não tem 
um Pensamento Estratégico virado para o Mar, ou seja, os angolanos não têm 
cultura marítima, ainda que, desde cedo, uma boa parte da população se 
tenha dedicado às actividades ligadas ao Mar. Neste particular, importa sem-
pre lembrar o conceito de Jorge Dias, citado por Almeida, para quem a 
“Cultura é tudo aquilo que sabemos depois de termos esquecido o que 
aprendemos” (Almeida, 1994, p. 225), no sentido em que representa um saber 
interiorizado, intuído, orgânico, hierarquizado e disponível para todas as si-
tuações do quotidiano6. 

Logo, a falta de “cultura marítima” do povo angolano resulta na fraca 
atitude e sensibilidade psicológica da Nação como um todo em relação aos 
Assuntos do Mar7. Todavia, tal como qualquer princípio ou motivação histó-
rica surge do investimento dos povos a dada altura, com o mar não poderá 

 6 Com efeito, as ideias falsas, ou a mera ignorância, terão tanta influência como as percepções 
correctas na formação das preferências, das decisões e das acções, de maneira que uma vez 
tomadas as decisões, a sua conversão em medidas faz-se no meio que irá revelar as falhas, 
os erros, as ignorâncias, as ilusões, e na percepção das efectivas condições do meio (Martins, 
2002, p. 120).

 7 A cultura é mais que uma lei social que, ao longo dos séculos, foi sendo elaborada e ci-
mentada no seio da comunidade, sendo aceite por todos, pela vontade de todos, definindo 
a vontade colectiva, pelo que ela não é apenas a matriz mais estrutural do Poder, mas sim 
a essência do Poder. Fazer da Cultura do Mar um factor de desenvolvimento do País impli-
cará assumir que os primeiros beneficiários de uma política para o mar devem ser os próprios 
agentes marítimos em geral (Almeida, 1994, p. 225). 
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ser diferente, pelo que o caráter nacional perante o mar, de hoje até às gera- 
ções vindouras, irá ditar este pensamento e cultura marítima, numa perspec-
tiva em que a “propensão para privilegiar os assuntos do mar não é uma 
característica genética, mas sim adquirida e consolidada, ao longo dos anos” 
(Sacchetti, 2009, p. 121). Por isso, parece evidente que alguns factores do 
Poder Nacional e alguns anseios do povo, dada a sua importância para um 
Estado ribeirinho, farão sempre parte de qualquer interpretação do PEMA, 
sobretudo, porque a cultura e o meio geográfico se encontram intimamente 
ligados, pelo que “em qualquer Estado, o Pensamento Estratégico8 está não 
só condicionado pelo seu passado histórico, como ainda baseado nos facto-
res de identidade nacional e do espírito de nação – áreas onde vai buscar as 
suas raízes mais profundas” (Ponte, 1992, p. 79). 

Tendo em conta a legislação em vigor e considerando as conjunturas 
externa e interna, e as influências por elas projectadas sobre a situação do 
Estado angolano, o PEMA não será muito mais do que um recorte do inte-
resse nacional no âmbito da segurança, defesa e afirmação nacionais no e 
através do mar, em que o enquadramento externo explicará em grande es-
cala as principais linhas de força, nomeadamente a nível continental. Daí que 
“a posição internacional de Angola e a delimitação das suas áreas geográficas 
de inserção estratégica resultem da conjunção entre os valores, os interesses, 
a geografia e a história”, ou seja, o PEMA será fundamental para a sobrevi-
vência e para o desenvolvimento de qualquer economia ligada ao mar, sen-
do fundamental em todas as economias, quer para fazer quer para manter a 
continuidade de mudança9 (SAER, 2009).

Em vista disso, o PEMA deverá incluir a preocupação de desenvolver as 
capacidades necessárias para conhecer o Mar e para fazer reconhecer a com-
petência para bem gerir e defender a área oceânica da sua responsabilidade, 

 8 Nesta perspectiva, se em condições de evolução estável, de rotina e de repetição de normas 
estabelecidas, o pensamento estratégico pode parecer não ter especial relevância, perante 
uma situação em que se exige uma mudança para que o país consiga manter a sua viabili-
dade e sustentabilidade, este “fica colocado no primeiro plano e da sua qualidade depen-
derá a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a autonomia e a subordinação, entre o 
crescimento e a estagnação, entre o progresso e a decadência” (SaeR, 2009, p. 281).

 9 O pensamento estratégico é o contrário do «pensamento ilusório» e, se esta distinção não for 
respeitada, nenhuma proposta estratégica poderá ser concretizada, porque assenta no equí-
voco de confundir os desejos com as realidades, num cenário em que a sua formulação deve 
convergir com as condições reais de concretização dos objectivos nacionais selecionados, 
como desejáveis pela sociedade e pelos seus responsáveis políticos, explorando as oportu-
nidades e neutralizando as ameaças. Na base deste pensamento existe uma exigência de 
ajustamento das condições às caraterísticas do contexto nos “espaços que são do interesse 
estratégico nacional” (SAER, 2009, pp. 281-283).
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bem como para desenvolver uma cultura marítima que seja herdada pelas 
gerações vindouras. Em resumo, o quadro legal existente e em amadureci-
mento deve aprofundar mais ainda a necessidade securitária deste casamen-
to entre o Estado e o Mar, porquanto, qualquer Estado que disponha de um 
litoral, como Angola, terá de se identificar com o mar, por tudo o que ele 
significa para o desenvolvimento e sobrevivência da Nação (Sacchetti, 2009, 
p. 124).

As ameaças locais e os riscos e desafios globais à 
soberania angolana 

Se é verdade que os Estados costeiros retiram inúmeras vantagens dos 
oceanos, também é verdade que estão expostos a uma multiplicidade de 
ameaças que tiram partido do mar, como a pirataria, o terrorismo marítimo, 
o narcotráfico, o tráfico humano, o depósito de substâncias, entre outras 
ameaças e desafios à soberania. Destarte e tendo em conta a natureza das 
novas ameaças10, torna-se importante identificar devidamente o que é neces-
sário proteger ou salvaguardar no mar, para além dos interesses vitais do 
Estado – segurança, soberania, integridade territorial, etc. –, onde para o caso 
concreto de Angola se destacam os recursos naturais e vivos, todas as activi-
dades económicas ligadas ao mar, e respectivas infraestruturas e sistemas de 
apoio a exploração dos recursos (Cajarabille, 2011, p. 8). 

A segurança de Angola no mar tem sido posta em causa, por um con-
junto de ameaças sistémicas e erosivas, que têm vindo a proliferar cada vez 
mais nos espaços marítimos nacionais, prejudicando, desde logo, a seguran-
ça, o transporte e o comércio marítimo, designadamente, devido a uma 
multiplicidade de riscos de difícil detecção que nos últimos anos têm tirado 
partido do Mar (Chatham House, 2012, p. 10). Neste quadro, as implicações 
decorrentes das ameaças e desafios à segurança no mar acarretam uma 
responsabilidade decisiva ao nível do planeamento estratégico do Estado, 

10 De acordo com Victor Cajarabille, estas ameaças podem ser fundamentalmente repartidas em 
dois grupos: o primeiro, constituído pelas ameaças que afetam a segurança, mas não a flui-
dez da circulação marítima – narcotráfico, contrabando de armas –, pesca ilegal, imigração 
clandestina, atentados ambientais, proliferação de armas de destruição maciça, etc.; e o se-
gundo, formado pelas ameaças que podem dificultar ou mesmo interromper o tráfego ma-
rítimo – terrorismo, pirataria, entre outras actividades (Cajarabille, 2011, pp. 8-9). Esta sepa-
ração deve-se também a maior ou menor complexidade em combater tais ameaças num 
determinado período de tempo, sendo que as do segundo grupo têm uma influência perni-
ciosa na navegação e, logo, no comércio mundial. 
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devendo ser protagonizadas pelos vários organismos com responsabilidades 
no domínio marítimo, designadamente, pelas FAA e pela Marinha de Guerra 
Angolana (MGA).

Na verdade, é essencial impedir o impacto negativo destas ameaças contra 
as estruturas e as plataformas que asseguram a vida quotidiana e o bem-estar 
dos angolanos, muito mais porque, ao longo do litoral, na faixa costeira, exis-
tem baías, golfos, praias e vastas áreas que possibilitam o desembarque de 
tropas anfíbias; e que as grandes profundidades do mar (60-200 metros) junto 
à costa facilitam a navegação de submarinos, a realização de reconhecimento, 
o desembarque e embarque de grupos clandestinos, o que representa desde 
logo uma ameaça real à Segurança Nacional (Bernardino, 2013, p. 437).

Isso tudo implica uma atitude proactiva de presença, de dissuasão, de 
vigilância marítima, de fiscalização marítima, de coerção e de combate às 
ameaças, designadamente, pela manutenção e imposição da ordem e segu-
rança no Mar. A Marinha de Guerra deve constituir um instrumento primordial 
da Estratégia Marítima Nacional e, simultaneamente, da segurança marítima, 
enquanto componente naval da Defesa Militar do Estado, pelo que deve 
estar guarnecida de meios navais, em qualidade e quantidade, adequados aos 
objectivos consignados, capazes de conferirem indispensável credibilidade ao 
interesse do Estado no Mar (Cajarabille & Ribeiro, 2010, pp. 193-198).

No quadro das ameaças e de acordo com os relatórios períodicos sobre 
Piracy And Armed Robbery Against Ships do International Maritime Bureau 
da International Chamber of Commerce, nos últimos anos, foram registadas 
várias tentativas de ataques de pirataria e de terrorismo marítimo nas águas 
angolanas (IMB, 2018, p. 6). O desaparecimento do navio-tanque petroleiro 
Kerala11, de bandeira liberiana, ao serviço da Sociedade Nacional de Combus-
tíveis de Angola (Sonangol), a 19 de Janeiro de 2014, a cerca de 7 MN (milhas 
náuticas) de terra com 60 mil toneladas de combustível, com perdas de cer-
ca de 12 mil toneladas de carga, correspondente a 8 milhões de dólares; 
reflecte a imagem do panorama nacional, onde a porosidade das fronteiras 
marítimas fomentam ainda mais este contexto de insegurança nos espaços 
líquidos. Assim sendo e nos últimos anos, a falta de capacidade de vigilância 
marítima e defesa naval, associada aos altos custos dos serviços de segu- 
rança privada marítima fornecidos por Empresas Militares Privadas (EMP) 
(Kowalski, 2009, pp. 262-265; Vaz, 2005, pp. 819-827), têm feito aumentar o 
sentimento de insegurança entre os operadores das plataformas petrolíferas, 
onde têm sido frequentes os furtos de painéis solares, grupos geradores, 

11 Vide. <consultado em 03/12/2018> https://www.voaportugues.com/a/sonangol-recuperou-o-
-navio-kerala-desparecido-a-19-de-janeiro/1859102.html.
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entre outros instrumentos de apoio às plataformas, sendo o período da noite 
o preferencial dos criminosos, por encontrarem os serviços de segurança 
privada desprevenidos (Thomashausen, 2008, p. 24). 

Estes fenómenos, ainda que menos frequentes nas águas nacionais, vão 
ganhando algum terreno nos espaços marítimos regionais, representando uma 
ameaça colectiva, mormente, porque isoladamente estes Estados não estão 
preparados para combater estas ameaças. Neste quadro e dentro das sub-re-
giões que integra, além de reforçar a capacidade do seu dispositivo naval, 
Angola deve promover a partilha de informações e a complementaridade dos 
esforços, para a operacionalização de medidas de controlo do tráfego marítimo 
na região, com vista a criar uma rede regional que garanta a segurança nos 
espaços marítimos. Por isso, caso o país não tenha capacidades para exercer 
um controlo eficaz dos espaços marítimos sob sua soberania e/ou jurisdição, 
assegurando neles apropriados níveis de segurança, certamente verá os seus 
direitos limitados por intervenções de outros actores que identificarão interes-
ses nas águas nacionais, nomeadamente os de caráter económico-estratégico.

Por sua vez, a imigração ilegal por mar continua a ser um dos principais 
desafios à Arquitetura de Segurança e Defesa Nacional, sobretudo, pelos 
números registados, sendo considerada pelas autoridades angolanas como 
uma invasão silenciosa e representando, nos últimos anos, “(…) uma das 
maiores ameaças à estabilidade económica e social do nosso país, uma vez 
que ela é decorrente da vulnerabilidade dos mecanismos de fiscalização das 
nossas fronteiras (…)” (Rosa, 2010, p. 75), num cenário em que apenas nos 
últimos tempos tem sido possível conferir maior atenção às fronteiras maríti-
mas. A “Operação Transparência no Mar”, como complemento da “Operação 
Resgate e da Operação Mar Seguro do Instituto Marítimo Portuário de Ango-
la”, levada a cabo pelas autoridades angolanas, seguindo uma metodologia 
de coordenação e complementaridade entre os vários organismos com res-
ponsabilidades securitárias nos espaços líquidos nacionais, permitiu ter uma 
visão mais abrangente do actual contexto de criminalidade no mar em geral, 
e de imigração ilegal em particular12. Desde logo, apesar de não existirem 
dados concretos sobre os números reais de tentativas ou mesmo de entradas 
ilegais através do mar, a entrada de imigrantes ilegais por via marítima é uma 
realidade que Angola enfrenta, e que cada vez mais tem perturbado a ordem 
pública e segurança territorial.

12 Esta Operação definiu quatro zonas de actuação: Zona A, que compreende as regiões de 
Cabinda e Soyo; Zona B (Nzeto, Luanda e Cabo Ledo); Zona C (Porto-Amboim, Lobito, Baía 
Farta e Lucira) e Zona D (Moçâmedes, Tômbwa e Baía dos Tigres). Vide. <consultado em 
15/05/2019> https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2019/3/15/Operacao-
-Transparencia-mar-apreende-embarcacoes-dias,650eddca-4ae0-46c2-8a32-238878ff5fbf.html.
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No que concerne ao narcotráfico e ao contrabando de armas e outros 
artefactos nas águas angolanas, de acordo com o «The World Factbook – 2013», 
as águas angolanas têm sido utilizadas como um ponto de transbordo para 
a cocaína destinada à Europa Ocidental e outros Estados africanos, nomea-
damente, a África do Sul, bem como para práticas de outras modalidades de 
contrabando marítimo. Deste modo, o “tráfico e posse de Armas Ligeiras ou 
as novas Armas de Destruição Massiva (ADM) tem constituído uma das prin-
cipais ameaças nas regiões onde Angola se situa, num cenário mundial em 
que se estima que existam cerca de 600 milhões de armas ligeiras, prolifera-
das fundamentalmente por via marítima” (Ginga, 2014, p. 216).

Destarte, o contrabando e a imigração clandestina por mar, na perspecti-
va do impacto social, continuam a ser uma das maiores ameaças à Seguran-
ça Nacional, mormente, porque nos últimos anos estas ameaças têm criado 
um conjunto de doenças sociais e fomentado a criminalidade em terra, na 
medida em que, se a situação não for revertida, Angola terá cada vez maio-
res dificuldades em manter a ordem pública em terra, se não for capaz de 
controlar aquelas actividades criminosas no mar, num contexto em que para 
o melhor controlo da fronteira marítima, o Departamento de Emigração e 
Fronteiras de Angola (DEFA) deve fazer parte do Sistema de Autoridade Ma-
rítima Nacional, como principal parceiro na luta contra a transposição ilícita 
de pessoas e bens às fronteiras, sendo para tal necessário o estabelecimento 
de acções conjuntas, com a Marinha de Guerra, Capitanias dos Portos e Po-
lícia Fiscal Marítima, ao nível da segurança nas zonas costeiras e locais cir-
cundantes aos portos.

De igual modo, tal como na maior parte dos países africanos costeiros, as 
águas angolanas têm sido palco para a “pesca INN (pesca Ilegal, Não repor-
tada e Não regulada)”, não apenas devido à frota nacional que frequente-
mente não cumpre com os regulamentos, pescando em períodos proibidos, 
em áreas de defeso, com artes não autorizadas, ou mesmo sem licença para 
efectuar a actividade; mas também devido às embarcações estrangeiras que, 
ao longo do ano, invadem as águas nacionais, delapidando desta forma os 
estoques das espécies. Este cenário tem propiciado a delapidação dos estoques 
de pescado nas àguas nacionais. Neste particular e de acordo com os dados 
apresentados regularmente pela Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO), descrevem que o actual estado dos recursos marinhos 
continua a ser preocupante, como resultado de vários factores em simultâneo, 
a saber: várias décadas de sobre-exploração; alterações nas condições hidro-
climáticas; falta de capacidade nacional para efectuar a devida investigação 
e fiscalização da costa e das águas nacionais; resultando em prejuízos de 
elevados, nomeadamente no sector da pesca industrial e semi-industrial (FAO, 
2011 e 2018).
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Destarte, numa altura em que continua a registar-se a ocorrência de pes-
ca INN, provocando a exterminação de algumas espécies, em zonas muitas 
vezes reservadas ou proibidas à pesca, Angola precisa continuamente de 
incrementar medidas restritivas no âmbito das pescas, cuja operacionalização 
requer determinação no exercício da autoridade do Estado no mar, no sen-
tido em que torna-se necessário uma maior fiscalização dos espaços líquidos 
nacionais, de forma a evitar os inconvenientes relativos à exaustão dos re-
cursos vivos do mar, preservando com isso os recursos marinhos vivos e 
contribuindo deste modo para o crescimento da economia nacional. O com-
bate à pesca INN exige múltiplos esforços e políticas públicas marítimas 
eficazes, que permitam a melhor fiscalização das águas nacionais, quer atra-
vés do licenciamento e do controlo efectivo das embarcações autorizadas 
quer pelo acompanhamento geográfico através de sistemas de monitorização 
de embarcações (Vessell Monitoring System), ou ainda através da partilha de 
informação com os Estados vizinhos, de forma a permitir o melhor combate 
deste fenómeno localmente e regionalmente (SIF, 2008, pp. 6-7).

Paralelamente, existem ainda nos espaços marítimos nacionais outras ma-
nifestações do crime organizado, como a deposição de matérias perigosas, a 
exploração de recursos não autorizada, entre outras actividades que fragilizam 
a segurança marítima, prejudicando o transporte e o comércio marítimo, e 
motivando uma perturbação crescente no sistema político internacional. Em 
síntese, o novo contexto das redes transnacionais de que o mar é centro, 
formado pela disseminação das ameaças e o sentimento de insegurança que 
as mesmas semeiam, exige, pois, novos modelos de combate e de sanção, e 
novas posturas e alianças por parte dos Estados e das comunidades, onde a 
análise das novas ameaças terá de ser bem mais ampla, fruto da realidade da 
«Nova Ordem Internacional» (Diogo, 2004, pp. 88-89).

O exercício da Autoridade do Estado no Mar 
Perante as clássicas e novas ameaças à segurança e à defesa de um Esta-

do no mar, cabe a Angola promover dinâmicas securitárias, com base nas 
suas potencialidades geoestratégicas, de forma a criar uma estrutura de segu-
rança marítima que lhe permita ocupar devidamente e a controlar efectiva-
mente a protecção do mar de forma sustentável e dos seus recursos, em nome 
da prossecução dos interesses vitais do Estado (Viana, 2011). Naturalmente, 
a dimensão dos espaços marítimos angolanos não deixa dúvidas sobre as 
responsabilidades que o Estado angolano tem no mar, concretamente no 
quadro do exercício da autoridade do Estado no mar, tendo em vista a garan- 
tia da segurança, defesa e controlo efetivo destes espaços com uma superfí-
cie integral com cerca de 810 MN (Cunha, 2008, p. 32).
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Na verdade e no que concerne ao Sistema de Autoridade Marítima Nacio-
nal, nos últimos anos, as águas nacionais tornaram-se num palco onde con-
vivem diferentes actores e onde muitas das atribuições e responsabilidades 
do Estado estão hoje dispersas por um conjunto de entidades e de instituições 
públicas – o dilema das 300 Marinhas –, cujas missões encontram-se desarti-
culadas, desajustadas e muitas vezes sobrepostas, pelo que este contexto 
complexo de pulverização de competências é promotor de alguma competi-
ção e compromete a responsabilização das entidades; o que numa conjuntu-
ra de fortes restrições orçamentais e com grandes desafios pela frente, neces-
sita urgentemente de correcção13. 

O quadro legislativo nacional, através do artigo n.º 15 da Lei 27/12, esta-
belece que o exercício de «Autoridade Marítima Nacional (AMN)» surge como 
o conjunto interministerial e intersectorial formado pelas entidades, órgãos 
ou serviços de nível central, provincial ou local que, com funções de 
coordenação, executivas, consultivas ou policiais, exercem poderes de 
autoridade marítima – compete às entidades que integram o Sistema de 
Autoridade Marítima (SAM), nomeadamente: o Departamento Ministerial 
responsável pelo sector marítimo-portuário e que coordena a AMN (actual-
mente é o Ministério dos Transportes (MINTRANS)); o Departamento Minis-
terial responsável pela Defesa Nacional; o Departamento Ministerial respon-
sável pelo Interior; o Departamento Ministerial responsável pelo Ambiente; o 
Departamento Ministerial responsável pelas Pescas e Mar; o Departamento 
Ministerial responsável pelas Relações Exteriores; o Departamento Ministerial 
responsável pela Saúde; o Departamento Ministerial responsável pelos Petró-
leos e Recursos Minerais; o Departamento Ministerial responsável pela Justiça; 
Órgãos do Sistema de Segurança Nacional; a Administração Marítima Nacional; 
o Comité Nacional para a Aplicação do Código Internacional de Segurança 
de Navios e Instalações Portuárias; o Sistema Nacional de Vigilância Marítima; 
e a Guarda Costeira Nacional (Lei 27/12, Artigo 9).

Neste contexto e assumindo que, as missões de vigilância e de controlo 
das fronteiras marítimas inscrevem-se no quadro das competências do Estado 
angolano, através dos instrumentos de segurança e defesa, consideramos que 

13 A situação angolana no que toca à segurança marítima e ao controlo dos espaços marítimos, 
tal como a maior parte dos Estados costeiros africanos, encontra-se muito desajustada ao 
panorama internacional, por os organismos nacionais encontrarem-se pouco preparados para 
fazer face às ameaças e desafios que o país enfrenta, numa altura em que três entidades 
diferentes desempenham cumulativamente o papel de guardas costeira – Marinha de Guerra 
Angolana (MINDEF); Capitanias do Porto (MINTRANS); e Polícia Fiscal Marítima (MININT) 
– com uma sobreposição, em vez de uma complementaridade nas missões (Ginga, 2014, 
p. 244).
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a Marinha de Guerra Angolana, enquanto braço armado do Estado, deve 
surgir como eixo de coordenação das actividades de segurança e vigilância 
marítima, sendo assim necessário a reformulação do actual Sistema de Auto-
ridade Marítima, com vista a maximizar a presença e o controlo efectivo do 
Estado no mar. Neste cenário de complementaridade e de parceria entre 
todos órgãos com actuação no mar, a Marinha deve constituir o núcleo cen-
tral, sobretudo, porque, ao longo da História das mais antigas marinhas 
mundiais, estas integram “(…) como uma das suas valências fundamentais, 
há cerca de duzentos anos, a Autoridade Marítima, exercida nos espaços 
marítimos, mas igualmente nos espaços portuários e nos terrenos do domínio 
público hídrico (…)” (Cajarabille, 2008, p. 64). 

Não quer isto dizer, naturalmente, que a Marinha deve assumir o exercício 
exclusivo das funções de polícia e segurança no mar, especialmente porque 
não é exequível, tendo em conta a vastidão de actividades e intervenções 
que existem em todo o espaço jurisdicional angolano. Terá, antes, de saber 
repartir estas tarefas com as outras forças com actuação no mar, designada-
mente, com a Força Aérea, porquanto, coloca-se ao Estado o desafio de 
desenvolver de forma articulada e de garantir a coordenação operacional das 
capacidades públicas dos diferentes órgãos do Estado, necessárias para vigiar, 
fiscalizar e policiar os espaços marítimos de interesse nacional a uma distân-
cia cada vez maior do litoral; num cenário regional onde existem diversos 
Estados confrontados com dificuldades de governabilidade e com fracasso do 
seu sistema político-administrativo, e onde convergem muitos interesses das 
potências de recorte mundial, fomentando o crime organizado no mar. 

Exercer a Autoridade do Estado no Mar implica salvaguardar a vida hu-
mana no mar, bem como a integridade de todas as plataformas situadas e 
que andam no mar e envolve uma multiplicidade de esforços estratégicos no 
quadro das ORA e OI, onde os exercícios militares conjunturais constituem 
mecanismos por excelência de partilha de experiências e de interoperabili-
dade do Sistema de Forças, em nome de um maior «maritime law enforcement”. 
Neste entendimento, Barry Buzan defendeu que, “(…) apesar do termo “segu- 
rança nacional” sugerir um fenómeno ao nível do Estado, as conexões entre 
esse nível e os níveis individual, regional e sistémico são demasiado nume-
rosas e fortes para serem negadas (…)” (Buzan, 1991, p. 363), muito mais 
porque as actividades “criminosas no mar subvertem a segurança das regiões 
costeiras e ameaçam os interesses nacionais” (Ribeiro, 2008, p. 37). 

Daí que se considera fundamental uma maior actuação de Angola no  
quadro da Global Maritime Partnership Initiative (GMPI), aderindo cada vez 
mais em acordos que permitem elevar a segurança marítima nas suas águas e 
ao mesmo tempo ao nível das Operações Marítimas de Segurança (Maritime 
Security Operations – MSO), dotando-se de meios e instrumentos que lhe 
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permitam participar quer em Exercícios navais como em Operações Militares 
Navais. Neste quadro, é necessário a ampliação do espectro de segurança, bem 
como a multiplicação das suas novas dimensões, dado que acarretam também 
uma maior abrangência no atinente aos seus instrumentos. Actualmente, estas 
extravasam a esfera militar, na medida em que “(...) defining national security 
merely (or even primarily) in military terms conveys a profoundly false image 
of reality [which] is doubly misleading and therefore doubly dangerous (...)” 
(Ullman, 1993, p. 129), porquanto, fazem com que no actual panorama secu-
ritário estejam envolvidos muito outros actores para além do Estado. 

Ao nível das MSO, dentro das OI de que Angola faz parte, designadamen-
te no âmbito das ORA, verificam-se ainda fracas tendências de cooperação no 
tocante à componente naval, o que reflecte a necessidade de haver uma 
evolução neste campo, que representa um elemento estrategicamente impor-
tante para as questões de segurança e defesa e para a afirmação da soberania 
de Angola internacionalmente, dado que a autoridade, jurisdição e o contro-
lo nos espaços marítimos se exerce através dos meios navais e pelo controlo 
dos portos e das rotas marítimas (costeiras e oceânicas). Logo, a nível regio-
nal e internacional, é essencial que Angola continue a participar nas várias 
iniciativas que visam dificultar ou acautelar a proliferação das ameaças no 
Mar, sendo importante sublinhar a sua adesão em instrumentos do quadro 
IMO, como: a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar e o seu protocolo de 1988 (SOLAS 74/88); a Convenção Internacional 
sobre Busca e Salvamento Marítimo (SAR 1979); a Convenção Internacional 
sobre Normas de Formação, Certificação e Serviço de Quartos para os Marí-
timos (STCW 78); a Convenção Internacional para a Prevenção da Polui- 
ção por Navios de 1973 e seu Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78); a Conven-
ção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar 
(COLREGs 72); a Convenção Internacional sobre a Arqueação dos Navios 
(TONNAGE 69); a Convenção Internacional das Linhas de Carga (LL 66); a 
Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos Cau-
sados pela Poluição do Mar por Hidrocarbonetos (CLC 69); a Convenção Inter- 
nacional sobre a Intervenção em Alto Mar em caso de acidentes que causem 
poluição por Hidrocarbonetos (INTERVENTION 69); a Convenção Internacional 
sobre a Responsabilidade Civil e Indemnização de Prejuízos devidos à Polui-
ção por Substâncias Nocivas e Potencialmente Perigosas no Mar (HNS 96); o 
Código Internacional de Segurança de Navios e das Instalações Portuárias 
(ISPS); as Regras de Rotterdam; entre outras iniciativas internacionais nos 
vários domínios da Economia do Mar e no âmbito da GMPI (Ginga, 2014).

Nesta ordem, David Landes na sua obra «A riqueza e a Pobreza das Nações» 
defendeu que “é preciso dinheiro para ganhar dinheiro” (Landes, 2005, pp. 
287-309), ainda que numa perspectiva mais economicista, todavia, sublinha 
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a importância do investimento para a preservação e fomento das riquezas. 
Por isso, para Angola, a questão da segurança e defesa dos espaços marítimos 
nacionais exige uma resposta económica, pelo que ao garantir a segurança 
marítima o país poderá fazer um melhor aproveitamento do Mar enquanto 
pilar da economia nacional. Em virtude disso, além de garantir a segurança 
das comunicações marítimas (SLOCS – sea lines of communication), existe a 
urgente necessidade de Angola proteger os recursos geológicos e biológicos 
do mar, por constituírem “património nacional cuja protecção e conservação 
são um imperativo político e económico do Estado” (Lei n.º 6-A/04, n.º1 Artigo 
6), porquanto, não pode deixar a sua gestão na alçada de entidades estran-
geiras ou privadas, mas sim das entidades públicas que respondem directa-
mente as orientações do poder político, em nome dos interesses superiores 
da Nação, onde se realça o papel da Marinha de Guerra enquanto «braço 
armado» do Estado no mar.

Destarte, os decisores políticos devem ter a consciência de que o Mar é 
vocacionado para as Marinhas e, a sua defesa, em nome da soberania e dos 
interesses nacionais, é a sua maior e mais importante missão. De facto, num 
país como Angola que ainda não dispõe de muitos recursos afectos ao seg-
mento da segurança e defesa marítimas como seria ideal, existe a necessida-
de de um maior esforço de coordenação interdepartamental no mar, em nome 
dos objectivos estratégicos nacionais, articulando-se as missões, as capacida-
des, os meios e os conhecimentos dos agentes que actuam no mar. Neste 
quadro, consideramos fundamental que se proceda a uma alteração ao mo-
delo de actuação do SAMN, bem como às suas atribuições e principais inter-
venientes, sob pena de continuarmos a ver subaproveitadas as potencialidades 
marítimas de Angola. 

Concomitantemente, julgamos que a Administração Marítima Nacional 
(IMPA), em consonância com a Autoridade Nacional de Controlo de Tráfego 
Marítimo (ANCTM), com o Comité Nacional para a Aplicação do Código In-
ternacional de Segurança de Navios e Instalações Portuárias (CN-ISPS), e todas 
outras entidades que formam a AMN, devem mobilizar uma maior comple-
mentaridade dentro das suas missões, favorecendo a economia de esforços e 
a melhor afectação dos fundos públicos nos Assuntos do Mar, visto que a 
questão orgânica é instrumental para todo sistema. Portanto, sem um trata-
mento sistémico, intersectorial e interdisciplinar do mar, nele incluindo as 
zonas costeiras, os espaços marítimos de soberania e/ou jurisdição nacional, 
os seus recursos e as instituições com actuação no Mar, qualquer modelo de 
gestão se mostra incapaz de fomentar o crescimento económico, o desenvol-
vimento sustentável das actividades marítimas e de preservar o espaço marinho 
como um meio saudável e seguro e de permitir a afirmação de Angola, en-
quanto Estado ribeirinho (Matias, 2005, p. 15).
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Ainda nesta tendência de preservação dos recursos marinhos, Angola de-
verá reforçar a sua capacidade de investigação e desenvolvimento (I&D) li-
gada ao domínio marítimo, bem como necessitará de assegurar com grande 
eficácia a vigilância e o controlo dos espaços, e do tráfego marítimo na área 
de jurisdição nacional, com vista a melhorar a segurança da navegação ao 
mesmo tempo que permite a exploração sustentável dos recursos do Mar. 
Neste particular, o investimento estratégico em Ciência e Tecnologia (C&T) 
constitui uma solução para ultrapassar tais limitações, nomeadamente no 
tocante às tecnologias como a das comunicações e das redes de sensores 
(Automatic Identification System (AIS), Long-Range Identification and Tracking 
(LRIT), drogues oceânicos, etc.), que permitem cobrir áreas extensas com 
altos índices de precisão; fazer o acompanhamento das actividades no mar; 
bem como recolher informações em tempo real (Vogel, 2011, p. 2).

Em vista disso, actualmente, a função segurança e defesa do mar constitui 
a mais importante no quadro do aproveitamento e exploração das oportuni-
dades oferecidas pelo mar, pelo que a missão das Marinhas passou a incluir 
também uma maior componente de apoio à conservação de recursos e ao 
combate à poluição, fazendo da sustentabilidade um terceiro vector a acres-
centar à segurança e defesa (SaeR, 2009, p. 96). O Estado deve, por isso, 
optar por uma economia de esforços no Mar, apostando na aglutinação e na 
complementaridade dos meios e das missões das diferentes instituições, mi-
nimizando recursos e maximizando a presença do Estado no Mar, através da 
maior parceria intragovernamental e da maior coordenação institucional, re-
sultando assim numa maior dinâmica da Autoridade Marítima Nacional. 

Nesta óptica, como atrás referido, a «Marinha de Guerra deve centrar-se 
no eixo de coordenação do SAM14», não apenas por fazer parte da expressão 
militar do Estado, mas também porque a nível nacional se encontra melhor 
preparada para defender os interesses nacionais no mar, mormente, numa 
conjuntura onde as funções de guardas costeiras e das Marinhas já não são 
facilmente separáveis, concretamente, pela natureza do contexto global e 
pela maior dimensão que os Mares e Oceanos têm na política internacional 
(Vogel, 2009, p. 5). Por isso, julga-se ser imperiosa a necessidade de o Esta- 

14 O primeiro Comandante da MGA, Avelino Soares, durante uma entrevista à Revista Marinha, 
reforçou esta ideia, defendendo a necessidade de ser criada uma Autoridade Marítima Na-
cional, onde a Marinha deve ter primazia no que diz respeito aos investimentos do Estado, 
por contemplar os homens que melhor estão preparados para estar no mar, não apenas pela 
formação militar de segurança e defesa, mas também pelos valores que os seus homens 
cultivam – disciplina, lealdade, honra, integridade e coragem –, fazendo da Marinha a única 
organização nacional capaz de tratar os assuntos relativos ao meio marítimo num plano 
multidisciplinar (Lourenço, 2011, p. 31; Ginga, 2014). 
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do usar extensivamente a Marinha na segurança e defesa no e do mar, so-
bretudo, pela vastidão do actual conceito de Segurança no mar nas suas 
vertentes de safety e security, que exige uma aproximação ampla e transver-
sal a várias actividades. 

Na verdade, parece inegável o facto de que nenhuma instituição nacional, 
isoladamente, conseguirá fazer frente ao leque de ameaças que se proliferam 
nos espaços marítimos nacionais, concretamente devido à actuação desorga-
nizada dos vários organismos nacionais no mar que não ajuda para a melhor 
concretização das responsabilidades do Estado nos Oceanos. Existe, desde 
logo, a necessidade de viabilizar uma cooperação estruturada entre os vários 
organismos nacionais com autoridade no mar, a fim de responder eficazmen-
te às mudanças conjunturais. A complementaridade de esforços entre os vários 
subsectores de actividades envolvidos na “causa do mar” surge como a solu-
ção mais viável para que o país exerça a sua autoridade do Estado no mar 
– controlo do mar e segurança marítima –, em defesa da soberania, da inte-
gridade territorial e do interesse nacional15. 

Com efeito, considera-se que um modelo de complementaridade permiti-
rá uma maior clarificação do “conceito de responsabilização”, deixando clara 
a actuação de cada entidade no mar, num cenário em que cada tarefa deve 
estar entregue a apenas uma entidade, que deve responder directamente pela 
sua realização, porquanto “(…) o sentido de responsabilização serve de guia 
prático dos responsáveis (…)” (Lopes, 2011, p. 1) de todos os patamares de 
decisão e de administração das entidades com actuação no mar, assegurando 
que os recursos colocados à disposição de cada instituição são empregues 
de forma criteriosa, eficiente e em conformidade com o quadro legislativo.

No que concerne à cooperação entre as instituições nacionais, uma insti-
tuição sem dúvidas essencial no controlo e fiscalização dos espaços nacionais 
é a Força Aérea Nacional de Angola (FANA), sobretudo, devido à prontidão 
do seu dispositivo e à rapidez de actuação dos seus meios comparativamen-
te aos meios navais, devendo fazer deste ramo o principal aliado no exercí-
cio da Autoridade soberana no mar e nas operações de Search And Rescue 

15 Tendo em vista a complementaridade entre as instituições nacionais que exercem autorida-
de no mar, exige-se uma maior participação de todos os intervenientes, ou seja, desde as 
instituições governamentais às privadas, cuja actividade está ligada ao mar, especialmente, 
porque as matérias de autoridade, vigilância e segurança marítimas no Estado devem englo-
bar todos os sectores envolvidos na segurança nacional. Por isso, a monitorização meteoro-
lógica, a busca e o salvamento no mar, a luta contra a imigração ilegal, a pesca ilegal, o 
tráfico de seres humanos, o contrabando, o crime organizado, entre outras actividades de-
senvolvidas no espaço marítimo, constituem ameaças para o Estado angolano como um todo 
e não apenas para o sector marítimo (Thomashausen, 2008, pp. 19-20). 
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nas águas sob soberania e/ou jurisdição nacional16. De facto, o maior empe-
nhamento da FANA nas causas do mar permite uma maior flexibilidade dos 
meios nacionais, bem como viabiliza o processo de economia de esforços no 
aparelho militar, permitindo assim uma complementaridade de capacidades 
e recursos entre estes dois grandes ramos das FAA. 

Existe, sobretudo, a necessidade de haver uma nova abordagem à gover-
nança dos oceanos e dos assuntos marítimos, isto é, uma governação integra-
da do mar, num modelo em que a lógica da governação sectorial seja aban-
donada, especialmente porque o mar é transversal a quase todas as políticas 
governamentais, o que também não deve significar a criação de um Ministério 
tão alargado que concentrasse em si todas as tutelas sobre todas as actividades 
marítimas, ou seja, um Ministério do Mar. O mais importante é criar uma co-
ordenação integrada a nível nacional sobre os assuntos marítimos, concentra-
da numa entidade interministerial nacional, que tenha desde já autonomia 
necessária para decidir sobre os Assuntos do Mar, respeitando sempre as 
posições das tutelas sectoriais, sendo que esta deve ser estendida a outras 
instituições a nível da região. Nesta ordem, no plano externo, a cooperação 
deve ser a palavra de ordem por excelência, porquanto, deve existir uma 
convergência entre os objectivos das diversas forças de segurança nacionais, 
bem como uma adequada participação nos fora internacionais, com capacida-
de de influência ou de decisão, para o cumprimento dos vários interesses 
nacionais de segurança marítima (Cajarabille & Ribeiro, 2010, p. 198).

Ao nível do exercício da autoridade do Estado no mar, na região geopo-
lítica em que se encontra, o grande empecilho tem sido a falta de coordena-
ção entre as várias agências envolvidas nas questões marítimas, que na maior 
parte dos casos operam de forma independente e descoordenada, porquanto, 
a gestão dos espaços e fronteiras marítimas deve ser sempre um domínio de 
cooperação entre os Estados vizinhos, “(...) thus cannot be done unilaterally, 
and is always better to be done jointly at the regional level” (Okonkwo, 2017, 
p. 66), envolvendo um conjunto de organismos, dentre os quais: agências 
governamentais, serviços aduaneiros, serviços de migração, forças de segu-
rança, forças armadas, companhias de navegação, autoridades portuárias, 
instituições e órgãos marítimos, organizações regionais e internacionais, entre 
outras.

16 Considerando o dispositivo deste ramo das FAA, com capacidade de operar no teatro regio-
nal e continental em nome do Angola Ownership, mormente, ao nível do transporte estra-
tégico, com aplicação na projecção e sustentação de forças, pelo que se considera indispen-
sável à participação da FANA neste processo. Por isso, em Angola, a Defesa Militar dos 
espaços marítimos nacionais (SAR, patrulhamento marítimo, etc.), enquadra-se nas compe-
tências e nos termos das leis orgânicas da Marinha de Guerra e da Força Aérea. 
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Finalmente, admitindo a premente necessidade que o Estado tem de não 
perder o controlo das ameaças à segurança do território nacional, torna-se 
necessário implementar medidas muito claras, precisas e eficazes para o em-
penhamento dos meios e instrumentos de autoridade e vigilância marítima, 
sem comprometer a realização e obtenção dos objectivos nacionais, envol-
vendo todos os patamares e setores da segurança nacional. Trata-se, portan-
to, de caraterizar os fluxos de tráfego e o conjunto das actividades desenvol-
vidas nos espaços marítimos, uma vez que só se consegue identificar o que 
é ilícito se existir um conhecimento profundo do cenário. 

Percebe-se assim a necessidade da implementação de um sistema de con-
trolo e vigilância do espaço marítimo, com meios humanos e técnicos, bem 
como a disponibilidade de acesso a informações estratégicas, particularmente 
numa altura em que a revolução tecnológica facilita, quer um melhor apro-
veitamento dos recursos marítimos quer o trânsito indiscriminado de bens e 
mercadorias (boas e más, legais e ilícitas), quer a sofisticação dos sistemas de 
detecção e as capacidades de controlo dos espaços nacionais, as fronteiras 
estão mais permeáveis, as comunicações estratégicas continuam a privilegiar 
as rotas marítimas e a sociedade e opinião pública estão mais atentas à pre-
servação ecológica do mar. Neste domínio, surgem os Vessel Traffic Services 
(VTS), os primeiros sistemas desenvolvidos com o propósito de assegurar a 
segurança da navegação, garantindo o acesso da informação essencial à na-
vegação, a assistência à navegação e a organização do tráfego marítimo. Os 
VTS representam e traduzem assim a maior importância que tem sido dada a 
segurança marítima, quer em termos de security e safety quer na consciência 
de garantir um conhecimento tão completo quanto possível das actividades 
que têm lugar nos espaços marítimos sob jurisdição ou soberania dos Estados 
ribeirinhos, a fim de salvaguardar os interesses nacionais económicos, de se-
gurança e defesa, e de afirmação no quadro internacional (Ginga, 2014, p.262).

Em vista disso, em setembro de 2010, durante uma entrevista à Revista 
Marinha, o Chefe da Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha de 
Guerra Angolana, na altura, Contra-almirante Martinho Francisco António, 
referiu a importância da criação do «Sistema Nacional de Vigilância Marítima 
(SINAVIM)» – actualmente em implementação –, através do Decreto n.º 59/09 
de 26 de outubro 2009 (Sobrinho, 2013, p. 14). Este sistema, quando opera-
cional, será baseado num sistema de VTS costeiros e portuários para contro-
lar o tráfego na zona costeira e portuária, e fiscalizar as águas sob soberania 
e/ou jurisdição de Angola, e que culminará na implementação de um “Sis-
tema de Vigilância e Informações”. Este sistema17 contribuirá no desenvolvi-

17 O SINAVIM consistirá fundamentalmente numa “componente de detecção” e numa “compo-
nente de intervenção”, em que os seus principais instrumentos serão: as unidades navais das 
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mento de um conceito alargado de segurança preventiva, na fronteira marí-
tima nacional, visto que deverá ser coordenado pelo Ministério da Defesa 
Nacional, através da Marinha de Guerra Angolana, num programa intermi-
nisterial que englobará todos os Ministérios com intervenção no Mar. 

Portanto, existe a consciência que, pela importância, dimensão e continui-
dade deste projecto, a sua implementação deve ser enquadrada numa estra-
tégia integral (local e regional) com o apoio de outros actores que não o 
Estado ou as instituições nacionais, especialmente, porque a curto, médio e 
longo prazo, o SINAVIM deverá integrar o Sistema Mundial de Socorro e 
Segurança Marítima, comummente conhecido por GMDSS (Global Maritime 
Distress and Safety System), que estabelece a arquitetura mundial de comuni-
cação necessária para à melhoria da segurança marítima e à optimização das 
operações de SAR. Em suma, existe a necessidade de serem criadas instalações 
apropriadas para apoiar as operações de SAR na região onde Angola se situa, 
porquanto, África é um componente integral do ambiente marinho global e 
deve continuar a fazer os esforços necessários para melhorar o ambiente para 
permitir o livre comércio e circulação de mercadorias, no quadro da explo-
ração económica dos oceanos (Brenthurst Foundation, 2010, p. 24).

Conclusões
Na perspetiva de realçar as principais linhas de pensamento traçadas ao 

longo deste artigo científico em torno do conceito operacional de Segurança 
Marítima e do Exercício da Autoridade do Estado Angolano no Mar, conside-
ra-se que a segurança marítima nas suas duas vertentes de security e safety 
é fundamental para a manutenção da ordem no mar e está intimamente  
associada ao desenvolvimento económico. Neste contexto, se Angola espera 
vislumbrar um futuro próspero como parte interessada e integrante de um 
mercado emergente no quadro mundial, o Estado terá de exercer um maior 
controlo dos seus espaços marítimos, sobretudo, porque a segurança marítima 
é essencial para a prosperidade da Nação.

Na verdade, não basta falar do mar para que lhe seja atribuído o valor 
necessário, na medida em que é necessário construir uma doutrina em torno 
da sua importância, que deverá incluir as capacidades necessárias para co-
nhecer o Mar e para fazer reconhecer a competência para bem gerir e de-

diferentes instituições; o Sistema de radares costeiros; os subsistemas VTS costeiros e portuá- 
rios; o Sistema de Identificação Automática (AIS); e os aviões de patrulha marítima e SAR 
(Ginga, 2014).
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fender a área oceânica da responsabilidade do Estado angolano. É da edifi-
cação e implementação de um Pensamento Estratégico Angolano ligado ao 
Mar que dependerá o fracasso ou sucesso do Estado, enquanto Nação ribei-
rinha, porquanto, construir uma consciência marítima é um imperativo nacional, 
onde será fundamental uma maior literacia oceânica, indispensável para uma 
maior compreensão dos Assuntos do mar.

Outrossim, as ameaças locais e os desafios globais à segurança nacional 
têm proliferado nos espaços marítimos nacionais, num quadro geopolítico em 
que a costa ocidental do continente tem sido uma zona privilegiada das acções 
criminosas, mormente da pirataria, do terrorismo marítimo, do narcotráfico e 
contrabando, da pesca INN, do eco crime e de outros riscos que reproduzem 
ameaças para a segurança, a soberania e a integridade nacional, e onde se 
exige a defesa do Interesse Nacional. Haverá então que definir quais são as 
ameaças mais relevantes, na perspectiva do Conceito Estratégico Nacional, 
que devem ser consideradas como prioritárias na segurança dos espaços 
marítimos angolanos.

No que diz respeito ao exercício da Autoridade Marítima do Estado no 
mar, percebe-se que o contexto nacional difuso e descoordenado tem sido 
um dos principais causadores da proliferação da insegurança marítima nos 
espaços marítimos nacionais, na medida em que se exige uma reforma no 
Sistema de Autoridade Marítima Nacional, onde a Marinha de Guerra deverá 
ter uma nova abordagem às questões ligadas a segurança marítima, bem como 
a sua actuação deverá transcender as missões de carácter puramente militar 
para uma perspectiva mais alargada. 

Portanto, para o melhor aproveitamento das oportunidades que o Mar 
oferece, será necessária a implementação de uma estratégia de segurança 
abrangente, designadamente, porque a segurança marítima é muito mais do 
que uma questão simplesmente militar, no sentido em que abrange um vas-
to leque de aspectos e sectores, sendo por isso necessária uma abordagem 
inter-sectorial e integrada para empregar todos os instrumentos, onde o fun-
cionamento em pleno do SINAVIM representará uma mais-valia.
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Profundo conhecedor da região de Santarém e 
dos meandros político-militares das campanhas de 
1828 a 1834, escreveu A Guerra Civil Portuguesa, 
para divulgar os acontecimentos mais relevantes 
ocorridos na sua terra e confrontar os leitores com os dilemas que se coloca-
ram aos dois inimigos em confronto. Conforme deixou escrito na Introdução:

“O atual livro teve então como principal objetivo retratar os impactos pro-
vocados pela Guerra Civil no quotidiano social, político, económico e castren-
se da região de Santarém, nos anos de 1833 e 1834. Pelas razões enunciadas, 
tivemos como finalidade analisar a presença dos exércitos de D. Miguel e de 
D. Pedro nesse espaço, entre agosto de 1833 a maio de 1834”.
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Passo agora a relatar como li e senti, e como arrisco caracterizar esta nova 
obra de Fernando Rita:

–  Sob o ponto de vista espacial, a narrativa ocorre fundamentalmente na 
vila de Santarém e região circundante. Geografia constituída por terrenos 
de configuração predominantemente ondulada, de baixas altitudes e 
elevações quase sempre inferiores aos 100m. Já na zona do Vale do Tejo 
e seus afluentes, o espaço, praticamente plano, não ultrapassa em média 
os 10m de altura. No entanto, próximo de Rio Maior, alcança níveis 
altimétricos com um valor máximo de 327m.

–  No domínio temporal, como já ficou dito, os anos de 1833 e 1834 são 
os mais focados, depois do posicionamento do exército miguelista na 
zona de Santarém e das forças liberais mais a sul, em terras do Cartaxo. 
Sem embargo, sempre que conveniente, o autor remete-nos para os 
acontecimentos ocorridos em Portugal e na região de Santarém, nas 
primeiras décadas do século XIX, em particular para o período das in-
vasões francesas e momentos anteriores à Guerra Civil.

–  A nível cultural, a exposição emprega uma terminologia e uma lingua-
gem de natureza militar estribada na Geopolítica, na Estratégia e na arte 
operacional, para além da descrição das envolventes geográficas, sociais 
e económicas da época, conceitos precisos próprios da cultura e postu-
ra castrense.

–  Em toda a obra perpassa uma matriz fundamental que são as crenças. 
Ideias e credos vincados, homens a lutar por convicções e posturas  
irreconciliáveis, tendo por pano de fundo o confronto ideológico da-
quele tempo. Os liberais, também designados constitucionalistas, liber-
tadores e malhados, conforme o ângulo político, defensores da outorga 
aos cidadãos de direitos fundamentais consagrados numa Constituição, 
como a igualdade perante a lei e a governação baseada no consenti-
mento dos governados, através de eleições livres. Por outro lado, os 
absolutistas, também designados miguelistas ou rebeldes e corcundas 
pelos seus adversários, eram adeptos de um regime que defendia o 
monarca como centro do poder numa sociedade orgânica, dividida em 
corpos distintos (nobreza, clero, burguesia e povo).

–  Quanto à metodologia apresentada em A Guerra Civil Portuguesa, para 
além da descrição dos ambientes políticos, físicos e humanos, ela é 
essencialmente narrativa, relatando factos e acontecimentos de forma 
sequencial até se chegar ao fim do conflito e à vitória dos liberais.

Investigador atento aos pormenores, cuidadoso, conhecedor das artes e 
ciências castrenses, usando uma linguagem descomplexada, arejada e des-
comprometida, o autor dividiu a sua obra em 4 capítulos.
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O primeiro começa por abordar o enquadramento geográfico, histórico e 
administrativo da região de Santarém e suas influências na manobra e movi-
mentação dos corpos militares. Descrição do espaço físico, do relevo, das 
condições climáticas e da importância do rio Tejo, recorrendo também a 
vários relatos de viajantes nacionais e estrangeiros e, em particular, de fran-
ceses que por ali passaram com o Exército do marechal Massena, entre os 
quais o célebre general barão de Marbot.

Território com dobras de terreno pouco expressivas, que não impediam a 
observação a longas distâncias e eram facilmente contornáveis por tropas mon-
tadas e apeadas e sua artilharia, com exceção do maciço da serra dos Cande-
eiros. Circunstâncias favoráveis às operações militares, estribadas ainda numa 
rede hidrográfica adequada para o transporte de pessoal e de abastecimentos.

Termina com uma análise do contexto internacional envolvente, da reali-
dade portuguesa no período da guerra civil e da ocupação da região pelos 
exércitos de D. Miguel e D. Pedro no ano de 1833.

O segundo capítulo relata os impactos do conflito na vida política, social 
e económica no território de Santarém e consequências para a demografia, 
produção agrícola e património, as movimentações em momentos marcantes 
como a batalha de Almoster e a incidência da epidemia da cólera no incre-
mento da mortalidade entre tropas e populações locais.

Embora sendo a vila de Santarém grande e majestosa para aquela época, 
não deixava de ser um local pequeno para tantos militares que ali chegavam. 
Por isso, a guerra teve implicações de carácter económico e social na região, 
envolvendo a requisição de bens, a destruição de culturas, a dizimação de 
gados e o corte de árvores, provocando quebras invulgares na produção 
agrícola, na pecuária e na silvicultura e originando fome e deficientes condi-
ções de vida.

Afetou igualmente o parque patrimonial edificado, incluindo prédios reli-
giosos e civis, onde foram alojadas as forças combatentes, sendo muitos dos 
seus bens móveis saqueados por militares e civis. É ainda focada a importância 
de Santarém e seu termo para o desfecho da guerra e para a mudança do 
regime político em Portugal. O que não impediu que, posteriormente, a vila 
tivesse sido remetida para uma situação de esquecimento.

O terceiro capítulo expõe a organização, tecnologia e táticas dos exércitos 
inimigos na campanha de Santarém. Em julho de 1832, o conflito havia so-
frido uma mudança brusca, com o desembarque de cerca de 8.300 liberais, 
nas praias de Pampelido, a norte do Porto, seguindo-se a ocupação da cida-
de. Nesse momento, o potencial de combate cifrava-se em 73% de meios 
bélicos para o lado miguelista, contra apenas 27% do lado pedrista, numa 
proporção de cerca de três unidades para uma. Foi neste contexto que estas 
forças se envolveram, entre julho de 1832 e agosto de 1833, no que ficou 
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conhecido como o Cerco do Porto, onde os absolutistas eram os sitiantes e 
os liberais os sitiados.

Mas, em 1834, durante as operações que decorreram na região de Santa-
rém, o potencial de combate havia-se invertido, surgindo o lado miguelista 
com apenas 46% do potencial bélico. O posicionamento das tropas, a tecno-
logia e as melhores decisões operacionais dos seus comandantes favoreceram 
os liberais nos combates de Pernes e de Almoster.

O quarto capítulo trata do pessoal dos dois exércitos na campanha militar 
de Santarém, do recrutamento, efetivos, baixas, comando, moral, bem-estar 
e disciplina. E das subsistências, do armamento e munições, do reabasteci-
mento, da requisição de pão, vinho, cevada, solípedes e animais de tração, 
dos transportes, do uso de embarcações, do serviço de saúde e de outras 
incumbências, como as atribuídas a carpinteiros, ferradores, espingardeiros, 
padeiros e estafetas envolvidos no serviço postal. Vertentes tratadas por Fer-
nando Rita de uma forma exaustiva, demonstrando uma cuidada pesquisa e 
recolha de informação.

Termina, referindo que no combate de Pernes, em 29 de janeiro de 1834, 
o moral das tropas liberais era mais elevado, devido aos sucessos nos Cercos 
do Porto e de Lisboa, encontrando-se os absolutistas assolados por uma epi-
demia na vila de Santarém, que provocou grande número de mortes nas suas 
fileiras. Durante a batalha de Almoster, as mesmas circunstâncias acabaram por 
se repetir, com o desalento a afetar os miguelistas, após o episódio de Pernes.

CONCLUSÃO
Com a ocorrência da guerra civil, a região de Santarém ocupada pelos 

exércitos de D. Miguel e D. Pedro, entre outubro de 1833 e maio de 1834, 
sofreu grande perturbação na administração local, na vida social e económi-
ca, com repercussões profundas na vida das populações.

Com um terreno adequado para a manobra de forças terrestres apeadas e 
montadas e uma rede hidrográfica que a tornava um lugar com boas vias de 
comunicação, o território de Santarém surgiu no século XIX como uma das 
mais importantes áreas de operações militares do conflito.

Em 1834, o potencial de combate tinha-se alterado, em relação ao perío-
do de 1828 a 1832, agora com vantagem para os liberais. Para esta situação 
contribuíram não só o maior número das unidades portuguesas, mas também 
os corpos de estrangeiros, compostos por soldados profissionais e voluntários, 
oriundos de diferentes países da Europa. A melhor organização da logística 
e das subsistências do exército de D. Pedro foram também muito vantajosas 
para as operações que decorreram na campanha de Santarém.

A guerra arruinou e projetou Santarém e seu termo, durante décadas, para 
uma situação de segundo plano, de esquecimento e obscuridade, quando 
comparada com outras vilas da mesma importância, a nível nacional.
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Deixo à curiosidade dos leitores a tarefa de usufruírem da leitura e da 
restante informação contida nesta obra. Criteriosamente apresentada, num 
volume de 191 páginas, de bom aspeto gráfico, capa e contracapa com gra-
vuras da época, inúmera informação, apresentação de incontáveis fontes e 
bibliografia, constitui um valioso contributo para a análise do que, até agora, 
foi o último conflito armado travado no solo de Portugal Europeu.

A Revista Militar agradece a oferta de A Guerra Civil Portuguesa (Lutas de 
irmãos na região de Santarém, D. Pedro e D. Miguel), editada por Guerra e 
Paz Editores e felicita o historiador e militar Fernando Rita.

Major-general Manuel de Campos Almeida
Vogal da Direção da Revista Militar

Marquês de Sá da Bandeira –  
O Homem, o Militar e o Político

Marquês de Sá da Bandeira – O Homem, o 
Militar e o Político é uma biografia editada pela 
Academia Militar e pela Fronteira do Caos – Edi-
tores, coordenada pelo Major-general João Vieira 
Borges, Comandante deste estabelecimento de 
ensino superior público universitário militar, em 
coautoria com o Coronel Francisco Amado Rodri-
gues e o Tenente-coronel Pedro Marquês de 
Sousa, docentes no mesmo estabelecimento de 
ensino, responsável pela formação dos oficiais do 
Exército Português e da Guarda Nacional Repu-
blicana. 

Na Introdução, curta mas de relevante impor-
tância, o Major-general Vieira Borges dá conta que 
o Marquês de Sá da Bandeira foi aluno da Academia Real de Fortificação, 
Artilharia e Desenho tendo sido, mais tarde, o reformador dessa Academia 
que passou a designar por Escola do Exército. Considero esta indicação mui-
to importante para que, de uma vez por todas, se entenda que a Escola do 
Exército não dá início, como durante anos tentei esclarecer, ao ensino supe-
rior militar, mas é apenas uma reforma do que já do antecedente estava le-
galmente estabelecido. O Decreto de 12 de Janeiro de 1837, que, com muito 
acerto, diga-se, é reproduzido no final da obra, e que, no seu Artº 1º, diz de 
forma claríssima:
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«A Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho, sendo o Estabelecimento 
destinado para os Estudos de applicação Militar, de que necessitam os Officiaes das 
differentes Armas do Exercito, denominar-se-há daqui em diante – Escóla do Exer-
cito – e terá por seu Inspector o Secretário d’ Estado dos Negócios da Guerra.»

É também na Introdução que se explica a institucionalização da figura do 
Patrono da Academia e dos Patronos dos diferentes cursos nela formados, 
desde 1953. A finalizar, é-nos dado a conhecer o objectivo desta obra bio-
gráfica, que é dirigida aos portugueses em geral e aos cadetes e futuros 
oficiais do Exército e da GNR, em particular, para que na pessoa, nas acções 
e nos valores do Marquês de Sá da Bandeira se encontre um exemplo intem-
poral do carácter, do saber e da liderança, mas também da independência e 
do estado de direito, da democracia e da liberdade.

À Introdução seguem-se sete capítulos.
O Capítulo I situa-nos no tempo de Sá da Bandeira, um tempo de profun-

das mudanças nas sociedades europeia e portuguesa. Nascido em 1795, em 
plena Revolução Francesa, que define o fim da Idade Moderna e o início da 
Idade Contemporânea, ainda adolescente, assentou praça na Cavalaria, quando 
Portugal vivia os problemas resultantes das invasões francesas em que ele, 
como subalterno, entre 1811 e 1814, participou activamente, sendo ferido gra-
vemente em França, quando passámos de invadidos a invasores. A partir de 
1820, foi um activista do liberalismo, esteve exilado político em França, apro-
veitando para fazer estudos que lhe foram utilíssimos para os seus trabalhos 
de engenharia e para as reformas que promoveu no ensino superior militar.

Nas Guerras Civis mostrou, mais uma vez, as suas qualidades militares a 
par das cívicas, lembrando a sua importantíssima participação na Patuleia 
(1846-1847) e, na relativa estabilidade que se lhe seguiu, surge em força a 
faceta política no desempenho inteligente à frente de diferentes ministérios 
e presidindo a alguns dos governos de então. Na última fase da sua vida 
ainda assumiu um papel decisivo no desfecho da “Saldanhada” quando na 
madrugada de 18 para 19 de Maio de 1870, forças do Exército, às ordens do 
marechal Saldanha, cercaram o palácio da Ajuda e forçaram el-Rei D. Luís a 
demitir o governo para que Saldanha assumisse tal encargo.

Abro aqui um parêntesis lembrando que, na sequência do cerco, el-Rei 
mandou chamar ao palácio o revoltado Saldanha para o ouvir acabando por 
ceder em toda a linha ao que se lhe pedia, audiência que teve lugar na pre-
sença da rainha Senhora D. Maria Pia. Após a cedência do rei, a rainha diri-
gindo-se ao duque de Saldanha disse-lhe: «a sua sorte é não ser eu a Rainha 
porque eu mandá-lo-ia prender e enforcar no alto da torre aqui de fronte».

A sua acção governativa teve particular dedicação às colónias, com o fim 
da escravatura e da pena de morte e com o problema do iberismo, em voga 
no seio de algumas elites nacionais e espanholas, e contra o qual se mani-
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festou nomeadamente contra a insistência do duque de Saldanha para que o 
rei de Portugal aceitasse a coroa de Espanha. Relativamente ao fim da escra-
vatura, no final desta obra publica-se o seu decreto de 10 de Dezembro de 
1836, cujo Art.º 1.º proíbe a exportação de escravos seja por mar ou por terra 
de todos os domínios portugueses sem excepção e o Art.º 2.º proíbe a 
importação de escravos feita por mar sob qualquer pretexto que se pretenda 
fazer. Relativamente à pena de morte, é da sua autoria um parecer que, em 
1863, apresenta de que consta «concordo em que do código penal militar seja 
suprimida a pena de morte em tempo de paz devendo, porém, ser conservada 
em tempo de guerra nos corpos em campanha contra uma potência estrangei-
ra», redacção que deixa de fora os corpos que não estejam em campanha ou 
a situação de guerra civil, para os quais a pena de morte ficaria também 
abolida. Finalmente, peço para fazer um outro parêntesis no que respeita ao 
iberismo: na Câmara dos Pares, na sessão de 26 de Janeiro de 1875, um dos 
pares, seu colega, que fora secretário da Assembleia Constituinte de 1821 e 
liberal activo ao longo dos anos, professor catedrático e reitor da Universida-
de de Coimbra, então já com 82 anos de idade, falando pela derradeira vez 
naquela Câmara, disse na discussão da resposta ao discurso da Coroa «não 
venho combater o governo, nem os partidos, nem os homens, venho combater 
as ideias o socialismo e o iberismo, dois males infernais que podem matar a 
nossa pátria. Quando Portugal foi unido a Espanha, em 1580, os homens mais 
eminentes do nosso país, deslumbrados pela aparente grandeza duma nação, 
que havia de ter por limites no mar o Atlântico e o Mediterrâneo, e na terra 
os altos Pirenéus, avaliaram aquela união como a única salvação de Portugal 
depois da triste catástrofe nos areais de África, e somente se desenganaram 
depois que a tirania de Espanha lhes pesou por 60 anos, resolvendo-se a em-
preender a gloriosa restauração de 1640. (…) Já vedes, senhores, que a cruzada 
que eu quero levantar não é contra as pessoas, mas contra as doutrinas, e que 
por isso é mais digna desta assembleia, na qual se acha reunida a flor dos 
homens ilustrados pelas letras, pelas ciências e pela experiência que é mestra 
da vida, e que tem por missão zelar a conservação da ordem eda legalidade 
(…)». Tal posição será certamente próxima da que teria o nosso Marquês.

O Capítulo II apresenta-nos o Cidadão Exemplar que foi o marquês de Sá 
da Bandeira, dedicando-se inteiramente à causa pública, privando-se delibe-
radamente de uma vida familiar tradicional. Sendo o primeiro dos 15 filhos 
de seus pais (13 rapazes e 2 raparigas), criou-se numa casa cheia de gente 
onde conviviam três gerações (avós, pais e filhos), convívio interrompido aos 
15 anos para, depois da usurpação da casa familiar para uso como Quartel-
-General do General Thiébault, chefe do estado-maior de Junot, e nas véspe-
ras da invasão comandada por Massena, se ter alistado, assentando praça no 
Regimento de Cavalaria 11.
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Dizem-nos os autores que os seus valores militares e as suas características 
pessoais se moldaram na Arma de Cavalaria (a lealdade, a honra e a coragem), 
na de Artilharia (o rigor, a disciplina e o estudo) e na de Engenharia (a inte- 
ligência funcional, a visão e a perseverança), para além, obviamente, da que 
resultou da dita convivência familiar, o tornaram num exemplo de valor e 
brio militar e o conduziram, como cidadão, a uma responsabilidade acrescida 
e exemplo público de serviço aos outros.

É ainda neste capítulo que se alude à sua pertença e desistência da ma-
çonaria e na sua aventura parisiense de que resultou o nascimento da sua 
única filha que veio a casar com um primo, mas de cujo casamento não 
houve geração, pelo que a sua representação se transmitiu à descendência 
do seu irmão Aires, e que hoje aqui está representada. As palavras por si 
escritas em vida para serem transcritas na pedra sepulcral que há pouco vi-
sitámos resumem bem o que neste capítulo os autores nos dizem sobre as 
suas características militares e cívicas:

«Foi soldado desde 4 de Abril de 1810, combateu pela independência da Pátria; 
foi gravemente ferido no campo de Vieille, em França; combateu pela Liberdade; 
foi ferido quatro vezes e perdeu o braço direito no Alto da bandeira. Serviu o seu 
País, servindo as suas convicções, morre satisfeito: a Pátria nada lhe deve.»

O Capítulo III fala-nos do militar como combatente e comandante que, no 
decorrer da Guerra Peninsular, como alferes do Regimento de Cavalaria 10, 
com 16 anos, esteve presente nos combates da Redinha (12 de Março de 1811), 
de Almeida (11 de Abril de 1811), de Fuentes de Oñoro (5 de Maio de 1811), 
de novo em Almeida (11 de Maio de 1811) e no de Almendralejo (1 de Janei-
ro de 1812). Promovido a tenente para o Regimento de Cavalaria 4, dito de 
Mecklemburgo, entre os 16 e os 18 anos, combateu em terras de Espanha, 
nos combates de Corte de Peleas (1 de Julho de 1812), de Villalva (3 de Julho 
de 1812), de Berlanga (10 de Julho de 1812), de Ribera (24 de Julho de 1812), 
de Alange (26 a 29 de Julho de 1812), de Almendralejo (25 de Outubro de 
1812), de Villa Nueve de Gomez (6 de Novembro de 1812) e de Arapiles (15 
de Novembro de 1812). Mais tarde, em 1814, esteve na última batalha travada 
pelo exército anglo-luso em Toulouse, na França, entre 5 e 10 de Abril, tendo 
sido gravissimamente ferido na aldeia de Vieille com duas cutiladas na cabe-
ça, uma estocada no cotovelo do braço direito e outra no braço esquerdo que 
o fizeram cair do cavalo deixando-o inanimado no chão como morto.

Foi considerado de novo apto para o serviço em Julho de 1817, período 
de convalescença que aproveitou para frequentar, sucessivamente, a Academia 
Real de Marinha e a Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho e, 
mais tarde, a Universidade de Coimbra.

Promovido a capitão em 1819, logo em 1820 comanda uma companhia e 
adere, em 24 de Agosto, à Revolução Liberal do Porto dando início ao com-
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bate da sua vida por aquilo que considerava a Liberdade, tendo sido preso 
no Castelo de São Jorge e deportado para Almeida de que foi libertado, em 
1821, por amnistia das Cortes Constituintes, saiu de Portugal para França, 
onde, em Paris, aproveitou para retomar os estudos enquanto não regressou 
a Portugal, em Fevereiro de 1825, reassumindo o posto de capitão, mas ago-
ra como adido ao Real Corpo de Engenheiros.

Os seus ideais liberais levam-no, já então como major, a juntar-se às for-
ças de D. Pedro pelas quais combateu, entre 1828 e 1834, tendo, no cerco 
do Porto, no Alto da Bandeira, sido mais uma vez ferido com gravidade re-
sultando a amputação do seu braço direito. Em 1834, aquando da vitória li-
beral, Sá da Bandeira tinha já atingido o posto de Brigadeiro, recebido as 
mais altas condecorações nacionais pela sua sempre brilhante conduta, sido 
elevado primeiro a barão e depois a visconde e nomeado Par do Reino por 
carta de 1 de Setembro de 1835.

Neste capítulo, a propósito da necessidade de encontrar instalações para 
a Escola do Exército, transcreve-se o decreto em que a rainha concede o Paço 
e Quinta da Bemposta, no qual está expressamente escrito que S.M. há por 
bem «conceder o uso do dito palácio, com suas dependências, para ali se es-
tabelecer a Escola do Exército, enquanto for necessário para o dito fim, entre-
gando-se ao respectivo ministério a administração dele, sem que todavia se 
considere por isso como separado do domínio da Corôa (...)» o que desmen-
teaquilo que, durante anos sucessivos, era voz corrente no meio académico 
de que o palácio era pretensa do Marquês de Sá da Bandeira e que, se de 
lá saísse a Academia, teria de ser devolvido à família. Quem conta um conto 
sempre lhe acrescenta um ponto, como diz o velho ditado.

O capítulo IV analisa o político liberal e intervencionista. Aqui se lembram 
as reformas que implementou, reformando ou criando a Academia Politécni-
ca do Porto, a Escola Politécnica de Lisboa, a Academia Portuguesa de Belas 
Artes, o Conservatório de Lisboa, a Academia de Lisboa de Belas Artes, a Casa 
Pia de Lisboa, o Conservatório Portuense de Artes e Ofícios, e a Escola do 
Exército, entre outros. Também se percorre o seu itinerário governativo como 
presidente do ministério e ministro e se referem as polémicas do tempo em 
que esteve envolvido, nomeadamente, como já referi atrás, a questão do 
iberismo que originou a comemoração do 1.º de Dezembro pela primeira vez 
em 1861 e a impopularidade de Saldanha que conduziu Sá da Bandeira tran-
sitoriamente a Presidente do ministério em acumulação com os ministérios 
dos Estrangeiros e da Marinha.

Bernardo de Sá Nogueira foi o político liberal com maior número de anos 
de governação, destacando-se como dirigente de fortes convicções, fiel à 
monarquia e com respeito pelas instituições, com invulgar dedicação ao ser-
viço público, à cultura e ao povo português.
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O Capitulo V trata de um aspecto específico da sua luta política que foi 
a luta anti-esclavagista, tema que julgo bem importante nestes tempos em 
que está na berra a ideia absurda de que fomos nós, os portugueses, os in-
ventores e maiores negreiros da Idade Moderna com sugestões para a criação 
de memoriais que lembrem aos vindouros o quanto estamos arrependidos. 
Ora, a verdade é que já D. José I, em 12 de Fevereiro de 1761, abolia na 
Metrópole e na Índia, a escravatura que entendia «como ímpio e desumano 
abuso», passando a serem livres os escravos que pisassem o solo dos Reinos 
de Portugal e dos Algarves. Mas é Sá da Bandeira que, por decreto de 10 de 
Dezembro de 1836, vai abolir definitivamente a escravatura em todos os ter-
ritórios portugueses. É ainda ele que manda publicar os documentos relativos 
à negociação do tratado entre Portugal e a Grã-Bretanha para a abolição do 
tráfico da escravatura e publica os folhetos O Tráfico da Escravatura e o Bill 
de Lord Palmerston, visando a desconstrução das justificativas britânicas para 
a medida unilateral que submetia os navios portugueses suspeitos de contra-
bando negreiro a tribunais britânicos. A 25 de Julho de 1842, Portugal decre-
ta como crime de pirataria o tráfico de escravos. Enquanto isso, alguns dos 
que hoje se alcandoram a paladinos anti-esclavagistas continuavam paulati-
namente a promover e comerciar seres humanos o que, aliás, ainda nos dias 
de hoje, ocorre em partes consideráveis do nosso planeta.

Também o Capítulo VI trata de uma aspecto específico da actividade de 
Sá da Bandeira como reformador e comandante da Escola do Exército. É a 
11 de Janeiro de 1837 que Sá da Bandeira, como ministro da Guerra, cria a 
Academia Politécnica de Lisboa e, logo no dia seguinte, a 12 de Janeiro, 
reforma a Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho que passa a 
designar como Escola do Exército. Uma e outra complementavam-se, sendo 
a Academia Politécnica de Lisboa uma escola de preparação militar, cuja 
frequência era obrigatória para ingresso na Escola do Exército, sendo ambas 
instaladas no mesmo edifício, aquele que anteriormente albergara o Colégio 
dos Nobres, entretanto extinto e substituído pelo Real Colégio Militar. Sá da 
Bandeira, 14 anos volvidos, é nomeado director, a 8 de Agosto de 1851, 
função que lhe permite levar para diante as reformas que havia pensado, 
mudando a Escola do Exército para o palácio dos condes de Murça (hoje 
hospital dos Capuchos) e depois, definitivamente, para o Paço da Bemposta, 
como vimos. O capítulo pormenoriza os curricula dos diferentes cursos então 
ministrados. A 6 de Janeiro de 1876, com 80 anos de idade, morre Sá da 
Bandeira ainda no exercício das funções de comandante da Escola, desem-
penhadas durante 25 anos.

Finalmente, o Capítulo VII refere algumas das memórias que os portugue-
ses entenderam por bem ser merecedor o nosso homenageado e que surgem, 
não só na própria Escola do Exército que foi beneficiada no seu testamento 
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com diversas dádivas, hoje expostas na biblioteca e no museu da Academia 
Militar, mas também em monumentos e na toponímia que, em Lisboa, em 
Santarém, no Porto, Coimbra, Vila Nova de Gaia, em Angola, na cidade de 
Mindelo, em Cabo Verde, etc., são testemunho do muito que a Pátria lhe 
ficou devendo, pese embora o epitáfio que mandou gravar na sua lápide 
sepulcral. 

Aos capítulos seguem-se uma longa bibliografia e uma série de anexos com 
cronologia e alguns documentos ilustrativos do texto dos capítulos, de grande 
utilidade para quem queira aprofundar mais os dados que neles são fornecidos.

A Revista Militar felicita os autores da obra e agradece a oferta do exem-
plar que irá enriquecer o seu acervo bibliográfico.

Tenente-general Alexandre de Sousa Pinto
Ex-Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e

Sócio efetivo da Revista Militar

A Frente Interna da Grande Guerra

A Frente Interna da Grande Guerra é uma obra 
coordenada pelo Prof. Doutor José Telo, publica-
da pela Academia Militar e pela Fronteira do Caos 
– Editores, e que contou com a participação dos 
seguintes autores (“artigo”):

–  Prof. Doutor José Telo (“Apresentação” e 
“Sidónio Pais: a chegada da modernidade”);

–  Coronel da GNR Nuno Andrade (“A GNR na 
frente interna da Grande Guerra”); 

–  Sargento-ajudante da GNR Marco Alpande Pó- 
voa (“Policiar Portugal. Grande Guerra, poli-
ciamento, ordem pública e segurança interna”);

–  Doutor Jorge Silva Rocha (“Da revolta mo-
nárquica de Mafra ao golpe de Sidónio Pais”);

–  Dr. Jaime Ferreira Regalado (“Monarquia do Norte”).

A Revista Militar felicita os autores pela publicação desta obra e agradece 
a oferta do exemplar que passou a contar no seu acervo bibliográfico.

INTRODUçÃO À OBRA

A “Frente Interna da Grande Guerra” é mais uma obra coordenada pelo 
Professor Doutor António José Telo e publicada com o apoio da Academia 
Militar.
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Esta obra prestigia certamente a Academia Militar, enquanto estabeleci-
mento de ensino superior militar, que cria saber e que reflete as diferentes 
temáticas ligadas às ciências militares, em especial as mais problemáticas, 
como é o caso da Grande Guerra.

Os textos trazem-nos muitas novidades, tanto em termos de informação 
como de abordagem, constituindo complemento e fazendo jus a outras pu-
blicadas pela Academia Militar sobre a Grande Guerra.

Os autores, como António José Telo, Nuno Andrade, Marco Póvoa, Jorge 
Silva Rocha e Jaime Regalado, já deram provas do seu saber e das suas po-
sições, em especial no que concerne à Grande Guerra.

O tema é inovador (para António Telo é o “quinto teatro de operações 
na Grande Guerra”) e infelizmente pouco trabalhado, apesar das inúmeras 
obras publicadas recentemente no âmbito do centenário da Grande Guerra. 
Inovador e pouco trabalhado, certamente porque exige conhecimento pro-
fundo da realidade interna e coragem para fazer frente à tradicional visão 
institucional.

A Academia Militar, então enquanto Escola de Guerra, viveu intensamen-
te esta Frente Interna, clivagem entretanto tratada em pormenor na obra “O 
Assalto à Escola de Guerra 1915-2015”, publicada em outubro de 2015, tam-
bém com a chancela da Academia Militar e a coordenação de António José 
Telo.

Tal como refere António Telo, esta “Frente Interna” é muito mais do que 
combates e assaltos pontuais, ou clivagens entre monárquicos e republicanos. 
Efetivamente, esta “Frente Interna” constitui uma “profunda clivagem na 
sociedade portuguesa” entre guerristas e anti-guerristas, tornando-se numa 
quinta frente de combate, a par da Flandres, Angola, Moçambique e da 
Frente Naval. E ela é de tal maneira estruturante que tem a particularidade 
de se manifestar em Portugal e em todas as restantes Frentes. Por isso, An-
tónio Telo e os restantes autores a entendem como a mais importante de 
todas as frentes.

Os nossos sinceros parabéns aos diferentes autores e em especial ao autor--
-coordenador, António José Telo, Professor da Academia Militar, que com 
mais esta obra nos deixa um legado inovador e consequente sobre a Grande 
Guerra.

Esta nova visão da Grande Guerra termina, assim, com a “Frente Interna”. 
Só depois da leitura desta obra os leitores entenderão melhor as restantes 
frentes e a participação portuguesa na Grande Guerra. O “futuro” agradece.

Major-general João Vieira Borges
Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e

Vogal da Direção da Revista Militar



899

Bibliografia

Publicações recebidas por permuta e oferta

Periódicos Portugueses

– Boletim Informativo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP) – Ano 35º,  
N.º 393/98, jul/dez2019. 

– Combatente (Liga dos Combatentes) – Edição N.º 390 e N.º 391, set e dez2019 e jan/mar2020. 

– Elo (Boletim da ADFA, Associação dos Deficientes das Forças Armadas) – Ano 45º, N.º 514, N.º 515, N.º 516 
e N.º 517, fev, mar, abr e mai2020.

– Jornal do Exército (JE) – Ano 60º, N.º 694, N.º 695 e N.º 696 nov/dez2019, jan e fev2020. 

– Mais Alto (Revista da Força Aérea) – Ano 57º, N.º 440, N.º 441, N.º 442 e N.º 443, jul/ago, set/out, nov/
dez2019 e jan/fev2020. 

– Notas Económicas (Revista da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra) – N.º 49, dez2019.

– O Centurião (Jornal das Forças Armadas e de Segurança) – Ano 35º, N.º 1, fev2020. 

– Pela Lei e Pela Grei (Guarda Nacional Republicana) – Ano 31º, N.º 123 e N.º 124, jul/set2019 e out/dez. 

– Referencial (Associação 25 de Abril) – N.º 135 e N.º 136, out/dez2019 e jan/mar2020. 

– Relações Internacionais (Revista do IPRI-UNL) – N.º 63, set2019. 

– Revista da Armada – Ano 49º, N.º 548, N.º 549, N.º 550 e N.º 551, fev, mar, abr e mai2020. 

– Revista da ASMIR (Associação dos Militares na Reserva e Reforma) – Ano 33º, N.º 164, mar2020. 

– Revista de Artilharia – N.ºs 1130 a 1132, out/dez2019. 

– Revista de Guimarães – Vol. 128, 2018. 

– Revista de Marinha – Ano 82º, N.º 1013 e N.º 1014, jan/fev e mar/abr2020. 

– ZacatraZ – (Revista da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar) – N.º 215, N.º 216 e N.º 217 abr/
jun, jul/set e out/dez2019. 

Periódicos Estrangeiros

– Revue Défense Nationale – N.º 826 e N.º 827, jan e fev2020. 

– Revue Militaire Suisse – N.º 1, N.º T1 e N.º 2, 2020. 

– Sanidad Militar (Revista de Sanidad de Las Fuerzas Armadas de España) – Vol. 75, N.º 3 e N.º 4, jul/set e 
out/dez2019.

Revista Militar

N.º 10 – outubro 2020

p. 899



Revista Militar

900

À venda na

12,50 e cada

10 e

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME I (1849-1874)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME II (1875-1899)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME III (1900-1924)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VO L U M E  I V (1925-1949)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VO L U M E  V (1950-1974)

ÍNDICES

Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME VI (1975-1999)

TOMO I

JANEIRO. 1849. NÚMERO 1

Edição Fac-Simile

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME I (1849-1874)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME II (1875-1899)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME III (1900-1924)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME I (1849-1874)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME II (1875-1899)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME III (1900-1924)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VO L U M E  I V (1925-1949)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VO L U M E  V (1950-1974)

ÍNDICES

Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME VI (1975-1999)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VO L U M E  I V (1925-1949)

ÍNDICES
Autores, Assuntos e Crónicas

VO L U M E  V (1950-1974)

ÍNDICES

Autores, Assuntos e Crónicas

VOLUME VI (1975-1999)





N
.º

 1
0

 –
 O

u
tu

b
ro

 d
e 

2
0

2
0

Fundada em 1848   2ª Época 1905
Publicação iniciada em Janeiro de 1849

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

II Século – 72º Volume – N.º 10

N.º 2625 – Outubro de 2020

M
en

sa
l 
•
 P

re
ço

 a
vu

ls
o

 €
 7

,0
0


