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A Capa da "Revista Militar"

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

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

um leão marinho, alado, segurando na garradextra uma espada 

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

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

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

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

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

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

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

Editorial

* Presidente da Direção da Revista Militar.

No passado dia 14 de junho, teve lugar, em Bruxelas, a Cimeira da OTAN 
com a desejada presença de Joe Biden. Na Cimeira de Washington, realizada 
ao nível de Ministros dos Negócios Estrangeiros, em 2019, o Secretário-Geral 
da OTAN declarou o que os americanos desejavam ouvir (acusou a Rússia 
de ser uma ameaça, disse que era necessário estar atento relativamente à 
China e, para ambos os lados do Atlântico, era bom ter amigos). Desta vez, 
foi Biden que tranquilizou os europeus, reafirmando o seu empenhamento 
na Aliança e no espírito do Artigo 5.º, classificando a Rússia como a principal 
ameaça e elegendo a China como o principal desafio sistémico de carácter 
económico e tecnológico para os EUA e para a Europa.

Dois aspetos da era Trump não se alteraram: a necessidade de serem 
atingidos os “2 % do PIB para a Defesa e o que isso representa para os euro- 
peus” e a decisão, expressa na “National Defence Strategy dos EUA de 2018, 
do desaparecimento da imposição do país estar em condições de conduzir 
duas guerras em simultâneo”, tendo subjacente que cabe aos europeus na 
OTAN serem mais capazes de assegurarem a dissuasão convencional e a 
estabilidade na Europa, relativamente à Rússia e permitirem, assim, aos EUA, 
centrarem as suas preocupações na China.

O longo Comunicado produzido após a Cimeira e que a presente edição 
da Revista Militar reproduz, foca-se no futuro da Aliança, naquilo que refere 
como a NATO 2030 e que considera dever resultar do trabalho do “Grupo 
de Sábios”, mandatado em Londres, em 2019, para repensar a OTAN, em 
termos políticos e militares, novas missões, nível de ambição e clarificação, 
quer da ameaça quer do seu espaço de atuação político-estratégico, clara-
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mente não consensual, ou seja, se deve caminhar para um âmbito global – 
visão americana – ou manter o tradicional espaço de afirmação euro-atlântico 
– visão europeia. Vai depois seguir-se a readaptação do Conceito Estratégico 
da Aliança, com vista à sua aprovação na Cimeira em Espanha, em 2022.

Em termos nacionais, na Assembleia da República, foi aprovada a nova 
estrutura superior das Forças Armadas, no passado dia 25 de junho, com os 
votos favoráveis do PS, PSD e CDS, este último que, no início, parecia querer 
assumir uma atitude responsável de autonomia crítica, relativamente a aspetos 
institucionais que entendia, e bem, deverem ser garantidos, posteriormente e 
sem justificação que se conheça, abdicou dessa postura e juntou-se passiva-
mente ao bloco central.

Quando foi referida, pela primeira vez, aos Chefes de Estado-Maior dos 
Ramos (CEM), foi-lhes transmitido, também, que este novo conceito, de re-
forço dos poderes do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 
(CEMGFA) tinha o apoio político para a sua aprovação e que não se previam 
alterações significativas. Ainda assim, os três CEM apresentaram, individual-
mente, memorandos com dezenas de propostas de alterações que, pratica-
mente, foram ignoradas na totalidade.

Embora em termos públicos seja conhecida a dimensão das críticas efe-
tuadas, por militares e figuras públicas civis, incluindo a Carta assinada 
pelos antigos CEMGFA e CEM, nunca foram apresentados argumentos que 
contrariassem as críticas produzidas, a não ser a afirmação de que no es-
trangeiro era diferente, nunca foi assumido qual o modelo de referência, 
nem as deficiências ou lacunas no funcionamento institucional, que tenham 
sido detetadas. 

A tónica foi sempre a urgência e o procurar silenciar opiniões críticas, 
designadamente, pela Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da Repú-
blica (CDN), que se limitou a ouvir o CEMGFA e os CEM à porta fechada, 
divulgando, contudo, a intervenção do primeiro e omitindo as dos outros, 
talvez na esperança que fosse menos audível e conhecida a sua discordância 
relativa, quer ao processo como tudo foi conduzido quer ao teor das altera-
ções propostas e, em particular, a concordância, identidade de pensamento, 
valores e princípios, com os que tinham sido expressos pelos Generais na 
situação de reforma, todos eles a quem, no presente e no passado, lhes foi 
concedida a honra e o privilégio de serem Chefes Militares.

Nunca, no passado, uma alteração estrutural da Instituição Militar foi 
conduzida como esta, ao arrepio da participação dos Chefes Militares e dos 
seus órgãos especializados, constituindo-se como uma opção e concerto 
político entre cúpulas partidárias e, se dúvidas houvesse, foram desfeitas 
aquando da discussão na especialidade na CDN, em que só o PS e o CDS 
apresentaram alguns ajustamentos de pormenor e de circunstância, e o PSD 
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sem nenhuma proposta de alteração, limitando-se a votar favoravelmente as 
posições do Governo.

Concretizou-se, assim, o reforço dos poderes do CEMGFA em matérias 
para além do âmbito operacional, interferiu-se na unidade de comando, 
confundiram-se linhas de autoridade com linhas de responsabilidade, criaram-
-se oportunidades de desresponsabilização, afetou-se a capacidade de coman-
do no interior dos Ramos, abriram-se possibilidades de interferência na ação 
dos estados-maiores dos Ramos e, no caso da Saúde, está estabelecida a 
confusão entre autoridade técnica e autoridade hierárquica, ignorando-se as 
necessidades específicas de cada um dos Ramos. 

Contudo, o mais gravoso está na desvalorização da ação de Comando dos 
CEM, na minimização da sua ação na definição das Opções de Resposta Mili- 
tar ao nível do Conselho de Chefes de Estado-Maior (CCEM) e no teor con-
sagrado no Artigo 25.º da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças 
Armadas (LOBOFA) aprovada e que diz respeito às Nomeações. É um facto 
que o Presidente da República nomeia o CEMFGA e os Chefes dos Ramos, 
sob proposta do Governo, e que sobre isso não há alteração, mas o contex-
to atual de reforço dos poderes do CEMGFA e o facto de competir ao Minis-
tro da Defesa Nacional nomear os titulares da estrutura do Estado-Maior-
-General das Forças Armadas (Chefe do Estado-Maior Conjunto, 2.º Coman-
dante Operacional das Forças Armadas, Comandantes dos Comandos dos 
Açores e Madeira, Chefe do Órgão de Informações e Segurança Militares, 
Chefe do Órgão de Ciberdefesa, Comandante do Instituto Universitário Militar, 
Diretor de Saúde Militar), os Vice-chefes de Estado-Maior dos Ramos e os 
Comandantes dos Comandos das Componentes Naval Terrestre e Aérea, isto 
a par da perda de autonomia dos CEM quanto à nomeação e quantitativos 
de Coronéis e Capitães-de-mar-e-guerra a indicar para o Curso de Promoção 
a Oficial General, e também relativamente à nomeação de Juízes Militares, 
cria uma nova realidade institucional.

 Perante a minimização da ação institucional e da ação decisória do CCEM, 
aquilo que se foi apontando como riscos de uma Governamentalização das 
Forças Armadas, deve ser entendido, na atualidade e após as alterações apro-
vadas, como estando criadas as condições para que a mesma aconteça. 

No caso nacional, estamos perante uma situação em que teria sido útil e 
responsável ter seguido a metodologia assumida pela OTAN, em vários mo-
mentos sugerida, mas de uma forma consolidada, referida pela Carta assina-
da pelos antigos CEMGFA e CEM, nesta data apoiada por largas centenas de 
militares e civis, apontando para a necessidade de um debate urgente e pa-
triótico sobre “que Forças Armadas para o País, quais as políticas públicas de 
recrutamento, retenção e valorização da Condição Militar devem ser adopta-
das para garantir os recursos humanos necessários ao Sistema de Forças 
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Nacional que vier a ser aprovado, qual o investimento financeiro considerado 
adequado à nossa dimensão estratégica e que missões devem desempenhar”.

Seguidamente, seria conduzida a revisão do Conceito Estratégico de Defe- 
sa Nacional, a aprovação do Conceito Estratégico Militar decorrente do ante-
rior, a definição das Missões das Forças Armadas e o estabelecimento do 
Sistema de Forças Nacional e do Dispositivo. Perante este quadro, estariam 
criadas as condições para avaliar eventuais alterações estruturais na organiza-
ção das Forças Armadas, incluindo, naturalmente, a sua estrutura de Comando.

Nada disto aconteceu, privilegiou-se a urgência desnecessária, o imedia-
tismo, a superficialidade, a ambiguidade, o oportunismo e a ignorância em 
detrimento da doutrina, da competência, da transparência e da procura res-
ponsável da eficiência e eficácia das organizações; a realidade atual é a de 
que se abriu o caminho ao experimentalismo e à possibilidade de consequên-
cias inesperadas e indesejáveis. 
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Tenente-general PilAv António de Jesus Bispo**

 * Artigo submetido à Revista Militar para publicação em 13 de junho de 2021.
** Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Revista Militar.
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Perguntaram-me o que pensava sobre a questão da reestruturação das 
Forças Armadas em curso. A resposta definitiva só poderá ser dada pelo 
distanciamento histórico, em particular quanto às verdadeiras razões de tan-
tas reformas, sem que se vislumbre uma intenção de longo prazo quanto às 
Forças Armadas que se pretendem, o que não quer dizer que não exista.

Em primeiro lugar, choca-me que vinte e oito ex-chefes militares tenham 
sido forçados, pelo estado da relação político militar, e a propósito de um 
projeto aparentemente intempestivo sobre a reestruturação militar, a enviar 
uma carta aberta aos dignitários do poder, e que tenha sido recebida com 
a indiferença ou menos respeito. Na minha opinião, isto não deveria ter 
acontecido. Adiante, poderei aventar uma possível explicação para a ocor-
rência do protesto legítimo, do meu ponto de vista.

Em segundo lugar, devo dizer que subscrevo na generalidade o que tem 
vindo a público, do lado dos militares, quanto às questões técnicas ou ope-
racionais, designadamente quanto à dimensão e oportunidade da operação 
conjunta, quanto à especialização de cada um dos Ramos, não só quanto à 
prontidão, mas também quanto ao emprego das forças em conjunto, e outras 
questões similares como seja a da cultura.

Em terceiro lugar, existe um pensamento militar, que tantos sociólogos 
dos finais do século passado esclareceram; este debate científico vai caindo 
num certo desuso e vai-se arrumando o militar no arquivo do funcionalismo 
público, na burocracia do Estado. Não vou aqui aprofundar a questão. Ape-
nas digo que este pensamento é condicionado, como qualquer outro pen-
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samento, pelas circunstâncias do emprego potencial das forças militares e 
pela sua finalidade transcendente. E a dicotomia que justifica a especificida-
de daquele pensamento resulta de “visões do Mundo” diferentes.

De uma forma simples, os militares sabem perfeitamente que as Forças 
Armadas se constituem como um instrumento de violência organizada para 
garantir os valores últimos da sociedade política, associados à sua sobrevi-
vência, na base da qual está o conceito de Pátria, ou para combater a vio-
lência anárquica, instrumento esse a ser utilizado em situações extremas, que 
se deseja que nunca venham a ter lugar.

Os militares, ao contrário dos políticos que exercem funções a prazo, não 
dão por realizado o desejo da paz perpétua, razão pela qual consideram na 
sua essência o requisito da prontidão permanente para o combate; em suma, 
o improviso não pode ter lugar no meio militar, apesar da flexibilidade ser 
um dos princípios fundamentais a ter em conta no seu emprego. A estrutu-
ra militar tem de ser concebida para facilitar a eficácia no emprego legítimo 
da força, não só nos aspetos operacionais ou técnicos, mas fundamental-
mente no aspeto mental.

Para além do seu papel na afirmação do Estado, a começar pela imagem 
que é um dos elementos virtuais do poder, ou do produto, papel que é 
permanente, as Forças Armadas deverão estar prontas para atuar em situações 
excecionais. Isto é elementar, muito embora a questão da excecionalidade 
seja muito complexa e muito raramente discutida, mesmo ao nível da filo-
sofia política. E estes são, entre outros, os elementos que definem uma 
forma de pensar muito específica – a meu ver, toda a discussão atual deriva 
destes desencontros de linguagem.

Não creio que exista algum militar português da atualidade que pense 
que os fins, ao contrário dos objetivos, devam ser definidos normalmente 
no interior das Forças Armadas, apesar da tradição do pronunciamento mi-
litar e do caso excecional legítimo. Não há qualquer dúvida que as Forças 
Armadas dependem do poder político; sempre assim foi, desde a constituição 
do Reino de Portugal, onde por largo tempo o chefe político era também o 
chefe militar, tradição que está transposta na designação de chefe supremo 
das Forças Armadas para o Presidente da República. O desdobramento dos 
papéis fez nascer a problemática da relação político militar.

Dita esta base teórica mínima, que alguns políticos designarão como ladai- 
nha, respiguemos algumas particularidades da conjuntura.

Seria muito importante saber qual foi o pai fundador desta revisão legal, 
porque este fato condiciona a análise; mas como não sabemos, teremos que 
basear o raciocínio em pressupostos que admitimos como aproximados  
ou verdadeiros, pelo cotejo com as notícias. Nesta conformidade, serão de 
admitir duas razões para a proposta de alteração legal: aliviar o “inconve-
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niente” do Ministro da Defesa Nacional ter que dialogar com três chefes para 
as questões militares da defesa nacional, ou a dificuldade de coordenação 
dos quatro chefes militares entre si, ou uma mistura destas duas razões, ou 
ainda uma questão não tão elevada dizendo respeito à representação ou ao 
estatuto. Deixemos essa matéria para os especialistas da interpretação literal 
que poderão tirar conclusões a partir da forma cirúrgica como a alteração 
foi efetuada, assim como da tramitação do processo. Aparentemente, não 
haveria lugar para fazer grandes alterações no sentido que se propõe, em 
especial na situação em que o Mundo se encontra.

Apesar de muito complicada, a legislação atual pretende salvaguardar um 
equilíbrio de poder entre os vários domínios militares. A concentração de 
poderes da presente proposta quebra este princípio, de fato.

De acordo com a teoria estratégica, o Chefe do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas deverá estar focado na área operacional e na operação con-
junta, onde assume comando em caso real, ou em exercício, e o seu estado-
-maior deverá ser de coordenação. Aqui, a área operacional entende-se como 
operações, informações e logística do emprego. Poderá dar orientação gené- 
rica para a prontidão, mas esta pertence essencialmente aos Ramos. É o 
principal elemento que faz a transição da política para a estratégia militar. 
As Forças Armadas Portuguesas têm uma elevada experiência na operação 
conjunta quando da Guerra do Ultramar, e mais recentemente nas chamadas 
operações de paz, embora aqui se deva juntar o qualitativo de operações 
combinadas.

A retirada de competências aos Chefes dos Ramos parece ser um reforço 
de demonstração da subordinação hierárquica que já era assumida para as 
situações de paz, e em termos protocolares. Este fato pode significar uma 
desvalorização do papel do Ramo, e o princípio do caminho para uma fusão 
total, passando a existir apenas Forças Armadas Integradas. No fundo, esse 
parece ter sido o receio, quanto a nós, dos ex-chefes militares.

A integração seria naturalmente limitativa, desde logo, pela limitação  
da criatividade na especialização. As competências tecnológicas, as táticas  
e as técnicas exigem conhecimento e experiência, adquirido e praticado  
em ambientes mais restritos ou especializados, sem prejuízo de uma con-
junção holística formada por contribuições parcelares que é sempre preciso 
ensaiar.

Por outro lado, a morte anunciada dos Ramos terá impacte nos aspetos 
morais, por exemplo, o espírito de corpo, ou culturais, que são essenciais 
para a constituição de grupos organizados de elevada motivação para a 
concretização de objetivos.

Poderá perguntar-se das razões que levaram a que se tenha desenvolvido 
este debate inusitado. Só conseguimos vislumbrar uma razão: ausência de 
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confiança nos propósitos dos políticos em relação aos militares, e dos mili-
tares em relação aos políticos. Se as leis fornecem os poderes para a subor-
dinação plena, a verdade é que a aceitação interior dos subordinados é um 
dado fundamental para a motivação na realização de objetivos, que é, ao 
fim e ao cabo, o que se pretende.
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Contra o que é habitual na discussão pública das questões de Defesa, a 
reforma da estrutura superior das Forças Armadas (FA), que o Ministro da 
Defesa Nacional (MDN) pretende levar a cabo, tem gerado uma extensa e 
variada lista de textos e declarações. É acrescentada quase todos os dias. A 
grande maioria, proveniente quer de civis quer de militares, exprime uma 
opinião muito crítica, umas vezes dos conteúdos dados a conhecer, outras 
vezes da forma e processo usados. 

Os que se manifestam a favor, em reduzido número, não têm conseguido 
explicar, de forma minimamente convincente, o que justifica a mudança e os 
seus detalhes. Ficam pelo objetivo genérico de dar maior autoridade ao Che-
fe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA). Não admira, 
portanto, a perplexidade geral sobre o que, verdadeiramente, está em causa 
e a admiração que ocasiona o ter-se tratado o assunto como quase exclusi-
vamente político, marcado por uma tentativa de acordo bipartidário e por um 
manifesto défice de ouvir oportunamente os pareceres potencialmente con-
trários. 

De facto, das razões invocadas pelos principais responsáveis da reforma 
e seus defensores, não se consegue extrair mais do que o apontar de dificul-
dades na geração de uma resposta conjunta para apoio das FA ao combate 
à pandemia1 e a necessidade de «uma mudança de mentalidades» que «ate-
nuará as rivalidades corporativas, permitindo criar um espírito de corpo con-
junto e uma identidade comum das Forças Armadas». Acrescenta-se que, 

 * Artigo submetido à Revista Militar para publicação em 12 de junho de 2021.
** Ex-Vice Chefe do Estado-Maior da Armada.
 1 Entrevista do MDN a um canal de televisão.
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dessa forma, se eliminarão «situações frequentes de interpretações divergentes, 
passíveis de violação das competências do CEMGFA e perturbadoras da ação 
militar, que afetam o princípio fundamental da unidade de comando»2.

Noutros casos, invocam-se as reformas feitas, principalmente entre os países 
nórdicos e os da Europa do Leste, para justificar que Portugal deve fazer o 
mesmo, não tendo em consideração que – como costuma dizer-se – cada caso 
é um caso e que os exemplos apontados têm uma situação, em quase todos 
os aspetos, diferente da de Portugal (contexto geopolítico, organização do 
Estado, principalmente no relacionamento Governo/Parlamento, cultura, tradi-
ção e história). Vai-se ao ponto de afirmar, sem explicar porquê, que, caso não 
se acompanhe a tendência, as nossas Forças Armadas não ficarão adaptadas 
aos desafios estratégicos que terão de enfrentar3. Tudo isto, infelizmente, por 
não ter substância suficiente nem plausabilidade, coloca o assunto no domínio 
da abstração, para usar a expressão de António Barreto, em recente artigo4.

Custa a crer como assunto tão sério e importante possa ser superficial-
mente estudado, dispensando o esforço de procurar a visão global de onde 
se devia partir. Esta situação e a desatenção que tem merecido a sustentação 
de meios militares5, em parte mais por dispersão de recursos (caso “Bojador”, 
por exemplo) do que por falta deles, suscita a perceção de que se trata ape-
nas de um primeiro passo de uma estratégia, ainda não aberta, de redução 
progressiva do dispositivo militar. Obviamente, tudo isso está nas competên-
cias do Governo. O que não está certo – se é que esta perceção se confirma 
– é deixar o assunto andar de forma furtiva até se tornar um facto consuma-
do, escapando assim à obrigação de transparência e de um escrutínio prévio.

Talvez reconhecendo que os argumentos técnicos invocados não chegam 
para fundamentar a orientação pretendida, ou não conhecendo bem o tema, 
invocam-se razões políticas cuja falta de razoabilidade é por demais eviden-
te. Critica-se a discordância dos militares que se têm manifestado contra a 
reforma (e, já agora, os civis que os acompanham, acrescento eu) por não 
«entenderem o que é uma democracia liberal», por «passarem os limites do 
que é aceitável numa democracia» e «incluírem nas suas intervenções públicas 
aquele leve tom de ameaça velada – quem é que detém as armas, etc., o que 
é absolutamente inadmissível numa democracia»6.

 2 Agência Lusa, a 2 de junho 2021, sobre a audição do Almirante CEMGFA.
 3 Jornal Público de 21 de maio 2021, artigo de Nuno Severiano Teixeira.
 4 “O político e o soldado”, Jornal Público, de 5 de junho.
 5 Que não só implicaram investimentos custosos como constituíram uma mais valia de peso 

na afirmação internacional de Portugal, mais valia que Portugal não deve dar-se ao luxo de 
prescindir.

 6 Jornal Público de 23 de maio 2021, artigo de Teresa de Sousa.
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Também custa a crer como pode surgir esta argumentação. Caracterizar a 
postura dos que são contra como incluindo ameaça velada (pela detenção 
de armas) é o melhor serviço que se pode prestar aos que não se revêm na 
necessidade de o País dispor de umas Forças Armadas credíveis e respeitadas 
e se mostram dispostos a abdicar, contra a corrente dos acontecimentos, 
desse elemento do poder nacional. É acrescentar às vulnerabilidades próprias 
de uma pequena potência, com vários tipos de dependências, a vulnerabili-
dade de uma deficiente associação da população com os militares, um ele-
mento incontornável da coesão nacional. 

Interrogado sobre qual seria o esperado passo se as suas opiniões não 
fossem atendidas, em entrevista na televisão, um alto membro dos corpos 
sociais do Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) deixou per-
feitamente claro, e como ponto final, que «lamentariam a decisão». Ninguém 
seriamente vê que pudesse ser de outra forma, mas o argumento da amea-
ça velada dá jeito como forma de tentar desencorajar os militares a expres-
sarem as suas opiniões. Acaba, por ser, essa sim, uma tentativa de censura 
velada.

O que é verdadeiramente inadmissível é sequer imaginar que alguma vez 
tenha passado pela cabeça dos militares ir além da expressão pública das 
suas ideias, opinando contra um arranjo da estrutura superior das Forças 
Armadas que os conhecedores preveem que irá gerar bastantes mais dificul-
dades e tem um défice grande de racionalidade. Expor as suas ideias não é 
apenas um simples direito que lhes assiste. É uma obrigação de alerta que 
têm com o seu próprio País.

É ponto assente que são diferentes as visões de cada ramo sobre a forma 
como deve ser organizada a Defesa em Portugal. É assim em todos os países 
e desde sempre. É uma situação com que não é fácil de lidar, porque a 
argumentação é, geralmente, viva e obriga a tomar opções políticas que não 
terão recetividade uniforme. No entanto, nenhuma medida administrativa 
anulará esta realidade, que tendo uma natureza essencialmente cultural, é 
parte intrínseca da existência das várias componentes das forças armadas. 
Percebe-se a tentação política de se manter à margem desse tipo de discussão, 
mas é profundamente errado tentar resolver o assunto dando ao topo da 
hierarquia militar essa autoridade, extravasando largamente o campo operacional 
do emprego conjunto de forças, aliás, uma modalidade que deve estar prevista 
e treinada, para situações de última instância – as que se espera possam ser 
evitadas –, mas que está muito distante das atividades do dia-a-dia. 

Com a solução pretendida pelo MDN vêm, por arrastamento, alguns erros 
preocupantes. Não incluem, na minha opinião pessoal, qualquer desacordo 
quanto à autoridade inerente ao estatuto de CEMGFA. Mas abrangem, sem 
margem para dúvidas, as maiores reservas quanto ao seu alargamento a áreas 

Custa a crer…
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em que o seu envolvimento é contraproducente ou gerador de novos tipos 
de tensões. São, essencialmente, duas dimensões a ter em conta.

Primeira, a opção de curto-circuitar os chefes dos ramos, que são quem 
detém o conhecimento detalhado do emprego dos meios, envolvendo, em 
alternativa, o topo da hierarquia em rotinas cuja gestão diária deve ficar, como 
mandam os princípios elementares, no patamar de decisão mais baixo pos-
sível, sem prejuízo da observação da regra da necessidade de conhecer nos 
outros níveis. Quase sem exceção, são medidas do nível tático para resolver 
no local de ação, bastando, quando muito, o seu acompanhamento no cam-
po operacional. Na quase totalidade dos casos, não têm uma natureza con-
junta, a única situação que requereria a participação do topo hierárquico das 
Forças Armadas.

Segunda, a intenção de concentrar no CEMGFA as competências que estão 
atribuídas ao Conselho de Chefes de Estado-Maior, retirando a este órgão 
qualquer função deliberativa, é uma lamentável medida que desprestigia a 
organização militar. Sugere falta de possibilidade de entendimento e não 
contribui – bem pelo contrário – para a procura de sinergias que façam valer 
mais o conjunto das partes. 

Visões diferentes haverá sempre, como já se disse acima. Resolvem-se com 
orientações claras e precisas do Governo, que deve definir o que pretende 
alcançar e respetivas prioridades. Não se resolvem por atribuição de mais 
autoridade a quem chefia, porque, a este nível máximo da hierarquia, a 
aposta principal deve recair mais na forma de garantir que o grupo trabalha 
em equipa, num clima de confiança mútua e com objetivos precisos, do que 
na autoridade do respetivo líder, segundo uma extensa lista de atribuições 
que mais se assemelha a um detalhado caderno de encargos pessoais.

Nunca será de esperar que, enquanto não for tomada uma decisão polí-
tica final, os ramos possam abdicar de que os seus argumentos sejam direta-
mente ouvidos por quem, afinal, decide em última instância. Não é expectá-
vel, nem sequer é desejável no interesse do País, que possam deixar a sua 
argumentação entregue apenas ao líder, esperando que este conheça, com a 
necessária profundidade, as conceções atuais de emprego de todo tipo de 
meios, com que, na prática e na maioria das situações, geralmente, nunca 
lidou. 

Finalmente e mais uma vez, custa crer que se tente avançar com uma 
reforma que ignora estes aspetos básicos do funcionamento da Instituição 
Militar e se baseia numa análise muito parcial das situações existentes em 
alguns países aliados e amigos.



497

A suposta reforma da eficácia  
operacional das Forças Armadas

Um problema técnico condicionado pela política*

Tenente-general PilAv José Francisco F. Nico**

Revista Militar

N.º 6/7 – junho/julho 2021

pp. 497-515

Abordagem da questão
Inesperadamente, contra o que seria desejável e expectável, a estabilidade 

das Forças Armadas (FFAA) foi assolada por uma convulsão desencadeada 
por quem menos se esperaria: a própria tutela. Foi num Conselho Superior 
Militar, em 16 de fevereiro último, que o Ministro da Defesa Nacional (MDN) 
surpreendeu os chefes dos Ramos ao informá-los sobre uma reforma da es-
trutura superior de comando das FFAA que iria desencadear. No dia seguin-
te, o MDN anunciava publicamente que iria propor o alargamento das com-
petências do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), 
de modo a que este passasse a deter o Comando Completo de toda a ativi-
dade militar. Esclarecia a notícia que o projecto de reforma contava com o 
apoio das chefias militares, estando apenas em aberto “algumas interrogações” 
sobre o modo como o novo modelo “poderia funcionar”. Na realidade, esse 
apoio só existia na imaginação do MDN, como se veio a provar e, além dis-
so, só cerca de um mês depois é que foram recebidas nos Ramos as primei-
ras propostas de alteração da Lei de Defesa Nacional (LDN) e da Lei Orgâ-
nica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA). Na política, o 
princípio da “surpresa” também se aplica.

Como é sabido o CEMGFA é o comandante operacional e estratégico das 
FFAA e qualquer alteração da estrutura que sustenta o nível operacional é 
imperativa desde que sejam identificadas deficiências. Doutro modo, não se 
sabe o que corrigir nem porquê. Por isso, a reforma anunciada pelo MDN 

 * Artigo submetido à Revista Militar para publicação em 24 de junho de 2021.
** Ex-Vice-Chefe do Estado Maior da Força Aérea.
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surgiu envolvida no enigma do porquê. Não se conhecia o fundamento nem 
foi possível obter do MDN outra explicação que não fosse a vontade política 
de modificar a estrutura para ficar semelhante à de outros países. As novas 
características da estrutura, que foram consideradas politicamente fulcrais, 
tornam o CEMGFA o comandante de todas as operações militares o que, na 
prática, implica inserir o nível táctico, o da acção, que pertencia aos coman-
dantes dos Ramos, no nível operacional do CEMGFA. Coloca também os 
chefes dos Ramos na dependência permanente do CEMGFA, mesmo que não 
exista justificação operacional para isso. Elimina ainda o seu acesso à tutela, 
que está mais do que justificado pela responsabilidade de gestação, renovação 
e sustentação das respectivas forças, sendo substituídos nessa responsabilida-
de pelo próprio CEMGFA. É o primeiro passo para acabar com os Chefes de 
Estado-Maior (CEM) dos Ramos e reduzir a respectiva estrutura hierárquica 
de comando. Se isso é bom ou tem inconvenientes ninguém se preocupa em 
avaliar. Os contornos desta decisão são claramente políticos.

Efectivamente, a forma de comando completo anunciada elimina a des-
centralização da acção e vai tornar as responsabilidades do CEMGFA dema-
siado complexas. Em vez de se centrar no nível operacional e deixar o 
combate para quem tem as forças, vai tentar comandar directamente os ba-
talhões, os navios e as aeronaves, o que está profundamente errado. Levanta 
ainda a suspeita de uma visão política, eventualmente dominante, mas ne-
cessariamente encriptada, de que as FFAA deixaram de ser necessárias, por-
que o país nunca se verá envolvido num conflito, no imediato, e o que é 
necessário é ter apenas uma estrutura para lidar com as chamadas acções de 
interesse público como são o apoio aos fogos, a busca e salvamento no mar, 
o apoio às polícias, o transporte de órgãos, a evacuação de doentes e sinis-
trados em navios no alto mar, etc... Na realidade, se assim é, então qualquer 
coisa serve e este projecto político está justificado.

Para quem não está familiarizado com os termos estratégico, operacional 
e táctico na condução de operações militares, o nível operacional, que vai 
delinear as formas para atingir os objectivos operacionais, deduzidos da es-
tratégia, é o que se sobrepõe e dá orientação ao nível táctico, o dos Ramos, 
onde residem as forças de combate, ou seja, as capacidades de defesa militar 
do país. O nível operacional da guerra é uma actividade eminentemente 
cognitiva, onde imperam a informação e a inteligência, e que se concretiza 
normalmente fora das áreas de combate. Engloba numerosas especialidades 
e tarefas como, por exemplo, de recolha de informações, análise da situação, 
planeamento da actividade de combate a curto e longo prazo, e do respec-
tivo comando e controlo. Em especial, a certeza do que já se conseguiu e a 
visão do que vem a seguir são questões fundamentais. É neste nível que são 
planeadas as diversas linhas de acção conjunta, são determinados os pontos 
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chave de decisão que permitem verificar se os efeitos que se pretendiam 
atingir a cada momento foram alcançados ou se é necessário accionar um 
plano alternativo que curto-circuite a resistência encontrada, ou se foi criada 
uma nova situação que exija um plano diferente para a corrigir... O nível 
operacional da condução da guerra é sempre uma actividade extremamente 
complexa e difícil mesmo quando os planos são bons e existem recursos 
adequados e suficientes para os pôr em prática. Por uma razão muito simples: 
o adversário também é inteligente, sabe utilizar os suas forças para nos con-
trariar e não concorda mesmo nada connosco. Por isso se diz que qualquer 
plano só é bom até ao primeiro confronto, a partir daí instala-se a confusão. 
No entanto, nada se pode fazer sem plano.

Para os interessados nas questões relacionadas com as FFAA, dada a 
natureza altamente sigilosa do actual processo, só passados três meses se 
conseguiram coleccionar alguns indicadores que permitiram concluir que o 
projecto do MDN seguira métodos pouco ortodoxos. Este assumiu a ideia 
antes que o projecto tivesse passado pelo crivo do Conselho de Chefes de 
Estado-Maior (CCEM) e sem a valorização das contribuições, que acabaram 
por ser tardias e sob pressão, dos chefes dos Ramos. Foi um processo res-
tricto e sigiloso quando deveria ter sido o mais transparente e alargado que 
fosse possível.

Mais tarde, na exposição de motivos para alteração das leis (LDN e LOBOFA), 
pôde ler-se que a reforma visa “reorganizar as Forças Armadas em função do 
produto operacional”. Para essa finalidade, a reforma pretende justificar as 
alterações na estrutura que já foram descritas atrás. Todavia, essa aproximação 
nunca pode ser invocada como a “solução” para um melhor produto opera-
cional, porque este depende, em primeiro lugar, das capacidades militares 
que é possível aprontar e manter e depois do seu emprego em combate. O 
primeiro destes dois factores é uma responsabilidade dos Ramos que tem sido 
altamente condicionada pela política, pois está dependente dos recursos atri-
buídos que, como se sabe, ou são sistematicamente cativados ou não podem 
ser utilizados por outras razões. Por isso, grande parte das poucas forças que 
temos atingiram um estado comatoso após anos e anos de sub-financiamen-
to. O segundo factor, o do emprego operacional, depende da capacidade do 
CEMGFA e do seu Quartel-General (QG) para efectuarem a gestão de crises 
e conflitos ao seu nível que, como já foi explicado, é uma actividade multi-
disciplinar e altamente complexa. Exige muita formação e treino, sob a forma 
de preparação académica e depois de frequentes exercícios realistas. Tal como 
acontece com as capacidades militares, o QG do CEMGFA tem de se manter 
em aprontamento. É uma actividade quase permanente, dada a rotação de 
pessoal que vem dos Ramos e aos Ramos acaba por regressar, ou, então, 
porque se desliga do serviço militar.
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Em termos de eficácia operacional, tanto o financiamento das capacidades 
militares como o aprontamento do QG do CEMGFA merecem uma prioridade 
incomparavelmente superior às alterações que o governo pretende introduzir 
na actual legislação, cuja justificação é apenas política como veremos a seguir.

As características atípicas do desenvolvimento da proposta de reforma 
foram justificadas pelo seu objectivo primário que teria de ser concretizado 
de qualquer maneira, mesmo contra eventuais objecções dos chefes dos Ra-
mos: promover o CEMGFA a comandante dos Ramos a tempo inteiro e limi-
tar o acesso dos respectivos chefes à tutela. Desta forma, o interesse nacional, 
no que respeita à eficácia das FFAA, não foi minimamente acautelado, por 
não ter sido baseado em quaisquer estudos nem pareceres, tendo sido subs-
tituído pela visão pessoal de um grupo muito restrito de operadores políticos, 
incluindo o CEMGFA que, aparentemente e só aparentemente, se declararam 
entusiasmados com o exemplo de outras forças armadas, com características 
e cultura bem diferentes das nossas. Não havendo uma fundamentação ba-
seada nem em factos, nem em estudos, nem em coordenação, o princípio 
seguido neste projecto de reforma só pode ter sido do tipo “a galinha da 
vizinha é melhor que a minha”.

Dado que os chefes militares estão subordinados à tutela, os pareceres 
que emitiram sobre este tema foram um pró-forma e não mereceram qualquer 
relevo, visto que a decisão não tinha nada de técnico e era apenas política. 
Os pareceres dos chefes dos Ramos serviram apenas para legitimar um pro-
cesso que devia ter sido consensual, mas que se limitou a uma decisão po-
lítica do governo, na pessoa do MDN. O próprio MDN esclareceu que con-
tactara a maior parte dos partidos e estava confiante que a proposta do go-
verno iria ser aprovada na generalidade, na Assembleia da República. De 
facto, a reforma da estrutura superior das FFAA tendo sido encarada pela 
tutela como uma questão política, não tinha necessidade de ser escrutinada 
a nível técnico pelos militares, a começar pelos chefes dos Ramos. O proble-
ma é que assim não serve melhor a defesa militar do país nem contribui para 
melhorar a eficácia operacional das FFAA. Não sendo corrigidas as limitações 
nas capacidades militares que, como vimos, dependem de decisões políticas, 
nem a eficácia do próprio Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), 
não é alterando a estrutura superior das FFAA pela via legislativa que se vai 
alcançar esse objectivo.

Para completar e reforçar esta visão passemos agora a uma análise crítica 
da argumentação do CEMGFA que foi publicitada para valorizar e justificar a 
decisão política. Os comentários que se seguem procuram rebater os princi-
pais erros ou imprecisões que foram notados. 
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Os argumentos do promotor da reforma
Tópicos extraídos das declarações do CEMGFA na Comissão de De‑
fesa Nacional da Assembleia da República, no dia 2 junho 2021

–  Após o fim da guerra fria, foram adoptadas na NATO, a unidade de 
comando, a acção conjunta e combinada de todas as forças, com vista 
a um objectivo comum.

Este argumento foi apresentado como a primeira justificação da reforma.
Todavia, não foi o fim da guerra fria que originou o princípio da unida-

de de comando nem determinou a operação conjunta na NATO. Antes da 
implosão da União Soviética eram frequentes os exercícios com forças con-
juntas e destacávamos muitas vezes aviões, navios e tropas (paraquedistas) 
para esse efeito. Como exemplo, recorda-se o Exercício Display Determina-
tion, em Itália. A interoperabilidade em operações conjuntas e combinadas 
foi sempre um objectivo estratégico da Aliança, desde a sua fundação, como 
não podia deixar de ser. Para esse efeito, eram efectuados regularmente 
exercícios com objectivos específicos utilizando a grande diversidade de 
forças postas à disposição pelos países membros. No nosso caso e na nossa 
área, eram frequentes as operações para detectar e seguir os submarinos 
soviéticos no Atlântico e no Mediterrâneo. Portugal colaborava com aviões 
e navios e operávamos em conjunto. Também eram frequentes as opera- 
ções conjuntas e combinadas com meios aéreos e navais para operações de 
“shadowing” de forças de superfície soviéticas em trânsito do Mar do Norte 
para outros pontos do globo.

É por isso falso que o fim da guerra fria tenha imposto o princípio da 
unidade de comando e, em particular, a operação conjunta e combinada na 
NATO, pois ela era a essência da Aliança desde a sua fundação.

Adicionalmente, a afirmação de que a operação conjunta “garante a con-
vergência de esforços militares, através da acção coordenada de todas as 
forças, com vista a um objectivo comum” só em termos muito gerais pode 
ser considerada como verdadeira. Na prática, a operação conjunta emprega 
apenas as capacidades que são adequadas a cada objectivo, sendo por isso 
diversas de objectivo para objectivo.

–  A operação conjunta implica que se invista, num único comandante 
militar superior, a necessária autoridade de decisão e de comando e 
controlo, pois só assim se obtém a melhor eficiência e eficácia no uso 
da força militar.

A operação conjunta e o comando e controlo a nível operacional são a 
razão de ser do CEMGFA e do EMGFA e é o que a legislação já determina. 

A suposta reforma da eficácia operacional das Forças Armadas
Um problema técnico condicionado pela política
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O CEMGFA já é o único comandante militar das forças que forem necessárias 
para atingir qualquer objectivo estratégico militar que seja determinado pelo 
governo. Para isso, não é necessário que o CEMGFA seja também o coman-
dante dos Ramos, a tempo inteiro. Em operações de pequena dimensão como, 
por exemplo, uma que exija uma companhia de fuzileiros, dois navios e um 
avião de patrulhamento marítimo, só essas unidades ficarão à disposição do 
CEMGFA no decurso da operação. Por isso, está atribuído ao CEMGFA o 
poder de propor a constituição e extinção de forças conjuntas. Não se justi-
fica, num caso destes, manter todas as forças terrestres, navais e aéreas per-
manentemente, sob comando do CEMGFA. Isso não vai simplificar a gestão 
e aprontamento das capacidades militares que se desenvolvem no âmbito dos 
Ramos. No extremo oposto das opções, uma agressão militar directa justifi-
caria o empenhamento de todas as capacidades militares do país e, nesse 
caso, ficariam todas imediatamente sob comando do CEMGFA.

Todavia, a probabilidade de ocorrer uma crise deste tipo é extraordinaria-
mente baixa. Para além disso, beneficiando da nossa inserção na NATO, se 
formos alvo de uma agressão a nossa defesa está, em princípio, garantida 
pelo Artigo 5.º do respectivo Tratado. Será a Aliança com a sua estrutura 
multinacional, sob a direcção do Supreme Allied Commander Europe (SA-
CEUR), com os comandos operacionais e de componente, todos localizados 
fora do país, que assumirá o comando e controlo de todas as forças, incluin-
do as nacionais, sobrepondo-se ao EMGFA que ficará numa condição de 
apoio e de “backup” nacional. O CEMGFA/EMGFA encontra a sua justificação 
para todas as situações fora do Artigo 5.º, que são as mais comuns, e ainda 
no caso de uma eventual dissolução da Aliança. Portanto, tal como está, a 
legislação está bem e alterá-la no sentido que o CEMGFA pretende acarreta 
mais imponderáveis do que certezas em termos de eficácia operacional. Podem 
ser efectuados ajustamentos para melhorar a legislação actual, mas o princípio 
da autonomia dos Ramos no âmbito genético é crucial. No caso específico 
de Portugal, dele depende o aprontamento das respectivas capacidades mili-
tares, o que pressupõe o acesso à tutela, que deve ser preservado. Esta 
questão é tão importante para os comandantes dos Ramos que configurará 
uma renúncia das suas responsabilidades se não as defenderem, mesmo 
pondo em risco a sua posição em termos políticos. Passar essa responsabili-
dade para o comandante operacional é um erro. É certo que o acesso dos 
chefes dos Ramos à tutela pode ser sentido como uma sobrecarga para o 
MDN, mas é para isso que é ministro. O MDN deve ser capaz de perceber e 
assumir que é também o ministro das forças armadas e que tem a obrigação 
de se bater por elas junto do governo a que pertence. Dele depende, em 
grande medida, a utilidade das FFAA como ferramenta política, sob a sua 
direcção directa, em nome do governo.
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–  Existem dois problemas que urge corrigir. O primeiro diz respeito à 
dupla dependência dos Chefes dos Ramos relativamente ao MDN e ao 
CEMGFA. Ora, atualmente, isto só se verifica para as missões operacio-
nais (e nem todas, como abordarei no 2.º exemplo), não obstante o 
CEMGFA ser responsável, perante o Governo, pela resposta global das 
Forças Armadas, o que não se resume às operações, abrangendo os 
efetivos de pessoal necessários ao cumprimento das missões, a assistên-
cia sanitária, a ciberdefesa, as informações, a inovação e várias outras 
áreas de ação militar conjunta, de natureza genética e estrutural.

Com efeito, o Artigo 15.º da atual LOBOFA já confere ao CEMGFA um 
conjunto de competências de direção de várias áreas não exclusivamente 
operacionais, como é a saúde militar. O problema reside no facto de o Arti-
go 23.º da LDN colocar os Chefes dos Ramos na dependência do MDN para 
essas mesmas matérias, situação de inquestionável incongruência e geradora 
de ineficiência e ineficácia, por violar as competências do CEMGFA e pertur-
bar a ação militar.

Quando menciona o Artigo 15.º da LOBOFA sobre as suas competências, 
o CEMGFA pretendia certamente mencionar o Artigo 11.º. O importante é 
que ao pretender gerir os efectivos de pessoal necessários ao cumprimento 
das missões, a assistência sanitária, a ciberdefesa, as informações, a inovação 
e várias outras áreas de acção militar, argumentando com a sua natureza 
conjunta, mas que só em termos muito limitados têm essa característica, o 
CEMGFA vai efectivamente assumir o comando dos Ramos. Esta intenção é 
desprovida de bom senso e vai criar enormes dificuldades ao que sobra das 
capacidades militares e, mais importante, não vai contribuir em nada para 
melhorar a eficácia operacional das FFAA. A eficácia que devia preocupar o 
CEMGFA é a que cai no âmbito da defesa militar e para essa o CEMGFA já 
dispõe da autoridade hierárquica e de todos os instrumentos de comando 
operacional. A outra eficácia, que abrange as missões de interesse público 
que são efectuadas com capacidades de duplo uso ou supletivas, têm de ter 
tratamento diferenciado, eventualmente através de despachos do MDN.

Ao querer assumir responsabilidades de execução em vários domínios fora 
do âmbito da defesa militar, mas com características tácticas, o CEMGFA vai 
automaticamente fragilizar as áreas operacional e estratégica que são as que 
justificam o seu comando e nas quais deveria estar focado. Porque a utiliza-
ção da força militar contra um adversário armado é uma actividade muito 
complexa, a descentralização em obediência aos níveis clássicos da guerra é 
a melhor prática. Por isso, o combate, o nível táctico, deve permanecer uma 
responsabilidade dos Ramos que é cumprida segundo a direcção operacional 
do comandante conjunto como a lei determina. Com a reforma proposta 
vamos enveredar pela excessiva intromissão do CEMGFA no domínio dos 
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Ramos, também bem definido na lei. Pode ser muito apelativo, dada a visi-
bilidade que passará a ter ao se apresentar publicamente como o motor das 
evacuações sanitárias, do transporte de órgãos, do apoio à protecção civil ou 
às policias, etc., mas não é para isso que o país precisa de um CEMGFA.

Estas declarações do CEMGFA parecendo claras são na realidade confusas. 
Enuncia problemas em termos genéricos e não menciona situações concretas. 
Continua sem se perceber qual foi o grande problema no relacionamento 
entre os chefes militares que provocou a necessidade tão urgente e intem-
pestiva de se alterar a estrutura de comando superior das FFAA.

Para quem é militar isto é difícil de compreender. Por muitas razões, sen-
do que, pela experiência e sentido de responsabilidade, nenhum dos chefes 
dos Ramos contestaria, ou se oporia, ao cumprimento de ordens visando o 
apoio das populações a não ser que não tivesse recursos para isso ou então 
que essas ordens fossem desequilibrar ainda mais a frágil estrutura de saúde 
que apoia as unidades militares, ou outra razão qualquer que certamente foi 
bem ponderada. Por outro lado, existem mecanismos para dirimir dificuldades 
deste tipo como é o caso do CCEM, para não falar dos telefones, e-mails, 
vídeo-conferências e tantos outros meios com que se podem resolver estas 
questões. É melhor chegar a decisões após consulta e informação completa 
do que impô-las unilateralmente, “porque quem manda sou eu”. Em resumo, 
não é preciso ser um “expert” em liderança para se ultrapassarem problemas 
desta natureza. Com a vontade de bem servir que é inerente à liderança dos 
Ramos não se afigura ser uma tarefa complicada.

Aparentemente, a atribuição da saúde militar ao CEMGFA resultou numa 
disputa quanto aos escassos recursos humanos (médicos, enfermeiros, etc.) 
que pertencem aos Ramos e que, agora, além de satisfazerem as necessidades 
do dispositivo, têm também de guarnecer o Hospital das Forças Armadas 
(HFAR). Ora, estes recursos foram sempre voláteis, tendo em conta o baixo 
nível das remunerações militares e a consequente dificuldade de retenção, 
dada a facilidade com que são recrutados pelos operadores privados.

A “manta é curta”, o problema é político e, tal como a questão do aumen-
to da eficácia operacional, não se resolve pela via legislativa. A “manta” vai 
continuar “curta”.

 
–  Ambiguidade normativa no Artigo 16.º da LOBOFA, que substitui a ex-

pressão de “dependência hierárquica” pela de “relacionamento direto” 
entre os Chefes dos Ramos e o CEMGFA, retirando autoridade hierár-
quica a este último.

Esta hipotética ambiguidade, além de pouco fundamentada, parece trazida 
à colação apenas para reforçar o argumentário favorável à ideia ”do coman-
dante único a todo o tempo e por qualquer motivo”, no caso das missões 
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reguladas por legislação própria. A dependência hierárquica dos chefes dos 
Ramos nas missões militares de natureza operacional está bem consagrada na 
legislação. E também para as restantes, porque o Artigo 10.º da LOBOFA é 
claro ao afirmar que o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é 
o principal conselheiro militar do Ministro da Defesa Nacional e o chefe de 
mais elevada autoridade na hierarquia das Forças Armadas. O “relacionamento 
directo” referido pelo CEMGFA tem apenas o valor de formato processual e, 
em caso algum, põe em dúvida ou retira eficácia à dependência hierárquica.

Pelo menos, desde Março que se vem tentando perceber o que provocou 
a intempestiva decisão do MDN de propor a alteração da estrutura superior 
das FFAA sem que se tenha chegado a obter uma explicação formal e objec-
tiva. O MDN revelou que tinha sido necessário fazer um despacho para re-
solver um eventual problema relacionado com a pandemia, que nunca foi 
identificado com clareza. Qualquer observador externo, sabendo das limitações 
em pessoal e recursos dos Ramos, percebe que, muito provavelmente, não 
havia possibilidade de satisfazer a vontade do CEMGFA na sua total dimensão. 
Até agora, não se sabe o que pretendia e lhe foi recusado. Acresce que o 
apoio sanitário à população não é uma missão das FFAA. No entanto, no 
campo do interesse público, as FFAA disponibilizam capacidades supletivas, 
isto é, aquelas que, embora com finalidade militar, no momento estão dispo-
níveis. Portanto, o argumento do CEMGFA só seria válido se existisse uma 
capacidade supletiva que não foi disponibilizada pelos Ramos. Se não foi 
assim, então, o despacho do MDN desviou recursos de saúde que eram ne-
cessários ao apoio dos militares e suas famílias com consequências negativas 
no âmbito da saúde militar, já de si bastante frágil. O que é que se passou 
realmente entre o CEMGFA e os Ramos é o que importava perceber mas a 
natureza sigilosa do processo tem dificultado a transparência.

Um dado que se pode acrescentar decorre da experiência recente de um 
militar no âmbito da saúde. Tendo necessidade de efectuar uma colonoscopia 
até novembro do corrente ano, portanto, a mais de seis meses de distância 
foi, no fim de maio, tentar agendar o exame no HFAR e disseram-lhe que 
não era possível, porque tinham um atraso de cerca de dois mil exames por 
causa do empenhamento do hospital na COVID19.

Assim, é necessário perceber o que realmente aconteceu. O que foi que 
o CEMGFA quis que os Ramos recusaram, mas que depois foram obrigados 
a ceder, com eventual prejuízo para os militares, com o despacho do MDN? 
Quais foram efectivamente as consequências negativas dessa medida para a 
saúde militar?

–  A unidade de comando só foi devidamente reposta na preparação para 
a 2ª vaga, através de um despacho do MDN.

A suposta reforma da eficácia operacional das Forças Armadas
Um problema técnico condicionado pela política



Revista Militar

506

  Com as alterações legislativas preconizadas, será então possível fo-
calizar o MDN nas questões políticas e o CEMGFA nas questões 
militares, o que me parece também contrariar a tese da governamen-
talização das Forças Armadas, pois o que está em causa é uma 
transferência de responsabilidades do foro militar, do MDN para o 
CEMGFA.

Para perceber o problema enunciado pelo CEMGFA seria importante co-
nhecer as dificuldades que sentiu e que justificam a alegada “quebra na 
unidade de comando”. Apenas se tomou conhecimento através dos Órgãos 
de Comunicação Social (OCS) que, desde o início do processo, o Chefe do 
Estado-Maior do Exército (CEME) foi pedindo, sem obter respostas, um diag-
nóstico das falhas da eficácia operacional para que fossem encontradas solu-
ções. Aparentemente, nem os principais interessados, os chefes dos Ramos, 
se aperceberam das dificuldades do CEMGFA, o que leva a supor que se 
trata de mais um argumento para sustentar uma decisão sobre uma área téc-
nica, mas com objectivo puramente político: reduzir a estrutura hierárquica 
de comando das FFAA.

Afirma o CEMGFA que com a reforma “será então possível focalizar o 
MDN nas questões políticas e o CEMGFA nas questões militares”. Na realida-
de, este conceito do CEMGFA encerra em si um grave erro. A submissão dos 
Ramos ao CEMGFA que se tornará o seu comandante e único interlocutor do 
MDN para os assuntos militares, fá-lo apropriar-se da responsabilidade sobre 
questões da mais alta importância para os Ramos, porque dela dependem os 
efectivos, a actualização ou renovação técnica dos meios, o aprontamento e 
a sustentação. São questões militares, mas que só podem ser resolvidas pela 
tutela, porque dependem dos recursos e estes são de natureza política. Situa-
ção esta que é agravada pela persistente insuficiência desses recursos, ainda 
por cima sem qualquer limite temporal expectável.

Além disso, o CEMGFA aparenta não interpretar bem o que se deve en-
tender por governamentalização das Forças Armadas. Num determinado 
sentido, as FFAA sempre foram governamentalizadas, porque dependem do 
governo e é o governo que lhes atribuí missões. É assim que é, e é assim 
que deve ser. O que neste âmbito está mal é que o governo não deve con-
trolar ou administrar a Instituição Militar por via da política, mas sim por via 
da Doutrina.

Todavia, há muito tempo que os sucessivos governos têm vindo a cair 
na tentação de transformar os cargos superiores das FFAA em cargos de 
“confiança política” o que ameaça seriamente o Princípio Constitucional da 
Neutralidade Política da Instituição Militar. Na prática, a nomeação dos che-
fes militares corre sérios riscos de ser feita segundo padrões partidários que 
parecem exigir uma grande capacidade de “encaixe político” a que se somam 
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constrangimentos implícitos que, na prática, impedem que manifestem com 
a devida ênfase as suas preocupações. Aliás, esta forma de lidar com as 
chefias militares foi claramente reflectida nas declarações de alguns deputa-
dos aos OCS, quando afirmaram “que os chefes militares que criassem obs-
táculos à projectada reorganização seriam demitidos”. Mais incisivo não se 
poderia ser.

–  O segundo problema diz respeito ao Artigo 11.º da LOBOFA, que refe-
re que “o CEMGFA, como comandante operacional das Forças Armadas, 
é o responsável pelo emprego de todas as forças e meios da compo-
nente operacional do sistema de forças. A última parte deste artigo 
exclui, por completo, do comando operacional do CEMGFA, as desig-
nadas “missões reguladas por legislação própria”, sem depois especificá-
-las, dando azo a recorrentes interpretações divergentes.

Este argumento é irracional. Pelo que diz o CEMGFA, a legislação men-
ciona “missões reguladas por legislação própria”, sem depois especificá-las, 
dando azo a recorrentes interpretações divergentes, totalmente inaceitáveis, 
porque as circunstâncias das emergências e das crises não se compadecem 
com faltas de clareza quanto à cadeia de comando. Não são dados exemplos 
nem são conhecidas as tentativas do CEMGFA para ultrapassar as interpreta-
ções divergentes que menciona.

Em primeiro lugar, se foi detectada uma lacuna na legislação o que há a 
fazer é colmatá-la. Neste caso, a solução é apenas legislativa e não implica 
que seja necessário empossar o CEMGFA como comandante dos Ramos.  
O que o CEMGFA tem de ser é o comandante das forças necessárias para 
atingir os objectivos operacionais no âmbito de qualquer estratégia militar 
determinada pelo governo. E para essa finalidade não existirão dúvidas nem 
obstáculos de qualquer ordem, nem legislativos, nem corporativos nem 
pessoais.

Em segundo lugar, as “circunstâncias das emergências e crises” não têm 
qualquer relação com “as faltas de clareza quanto à cadeia de comando” que 
invoca. Em emergências e crises susceptíveis de serem debeladas com a uti-
lização de capacidades militares, ou que requeiram o emprego imediato de 
forças militares, o CEMGFA receberá orientação do governo para utilizar a 
força e basta isso para activar automaticamente a cadeia de comando, como 
prevê a legislação. Se esta orientação não surgir de imediato, por força de 
qualquer imprevisibilidade, deve ficar consignada na legislação a liberdade 
para o CEMGFA accionar as medidas militares que a situação recomendar, 
até receber orientação política do governo.

A suposta reforma da eficácia operacional das Forças Armadas
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–  Inserem-se no leque das missões reguladas por legislação própria, a 
vigilância dos nossos espaços marítimos e aéreos! É de facto surpreen-
dente, mas, pela atual lei, estas missões de defesa militar são interpre-
tadas, pelos Ramos, como estando excluídas da responsabilidade do 
CEMGFA.

Aqui temos outra interpretação enviesada e incluída a “martelo” para 
reforçar o argumentário da necessidade de “um grande comandante a tem-
po inteiro”, por toda e qualquer razão. No caso da vigilância do espaço 
aéreo, trata-se de uma missão NATO, realizada com equipamentos da Alian-
ça e integrada num dispositivo multinacional. Não se pode afirmar que seja 
uma actividade de defesa militar, porque não existe uma ameaça militar 
identificada. É uma actividade preventiva que tem, em primeiro lugar, uma 
função dissuasora, depois uma função de vigilância expectante face a ocor-
rências inusitadas e, finalmente, uma função de assistência a aeronaves em 
perigo. Quanto ao nível de comando, trata-se de uma actividade táctica a 
tempo inteiro que combina informação do tráfego aéreo civil no espaço  
sob responsabilidade nacional com a informação radar do sistema de defe-
sa aérea da Aliança Atlântica e com os aviões interceptores. Em tempo de 
paz, o sistema identifica e clarifica cursos suspeitos e presta apoio a aero-
naves em emergência se necessário. Participa e contribui também para o 
treino operacional através de exercícios regulares, muitas vezes em âmbito 
multinacional, incluindo acções de reabastecimento aéreo. Se for detectada 
uma situação anormal no nosso espaço aéreo, de natureza militar, essa in-
formação terá de ser passada ao comando operacional (CEMGFA) para de-
cisão político/militar a nível nacional e ao mesmo tempo à Aliança. É só 
nestas circunstâncias que a vigilância dos espaços aéreos ultrapassa a sua 
característica eminentemente táctica e passa a requerer orientação/direcção 
superior.

A vigilância dos espaços marítimos não tem a permanência nem a acuti-
lância da vigilância do espaço aéreo, nem o autor se sente habilitado a co-
mentá-la.

–  Excetuando as missões das FND [Forças Nacionais Destacadas], são 
múltiplas as interpretações divergentes sobre as que recaem no grupo 
das “reguladas por legislação própria” e os recorrentes desvios à linha 
de comando do CEMGFA, levando ao empenhamento de meios opera-
cionais, de forma autónoma pelos Ramos, sem o envolvimento do CCOM 
[Comando Conjunto para as Operções Militares].

A título de exemplo, refiro os empenhamentos de meios militares, sem 
autorização do CEMGFA e a coordenação do CCOM, reduzindo a eficácia dos 
resultados, no âmbito dos incêndios rurais, na evacuação de elementos de 
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Forças de Segurança de zonas de risco no estrangeiro, ou no combate ao 
narcotráfico e às redes de migração ilegal na nossa costa.

Como já foi referido em comentário anterior sobre as missões “reguladas 
por legislação própria”, se a legislação não foi oportunamente completada é 
chegada a altura de o fazer. O método preconizado pelo CEMGFA não se 
afigura o mais adequado, nem merece certamente uma ampla concordância. 
Em vez de se “coroar” comandante dos Ramos para impor a sua vontade 
pessoal, é muito mais razoável que o assunto seja discutido entre os chefes 
militares e a designada “legislação própria”, supostamente em falta, seja ma-
terializada de forma coordenada e consensual. O actual CEMGFA tem um 
horizonte de comando limitado e devia perceber que não tem o direito de 
“amarrar” as FFAA à sua vontade como se tratasse de um legado pessoal, ou 
estivesse “a marcar território”. A reforma teria muito mais legitimidade se 
fosse discutida com os Ramos e fosse consensual. Todos têm de ser legitima-
mente vistos como parte da defesa militar da nação e, por isso mesmo, inte-
ressados na promoção da melhor capacidade possível com os recursos con-
signados pela tutela (governo). A defesa militar é uma responsabilidade co-
lectiva, a todos obriga de igual modo, e não é propriedade de ninguém nem 
está circunscrita ao topo máximo da hierarquia.

Parece claro que se todas estas questões e as que a seguir são menciona-
das não foram resolvidas no passado é porque no entendimento dos anterio-
res CEMGFA eram “não questões”. Se com o actual CEMGFA são vistas com 
uma dimensão diferente e não foram resolvidas até agora, só pode ter sido 
por falta de liderança. Dada a importância que lhes atribui no relacionamen-
to entre os chefes militares, com implicações na eficácia operacional das FFAA, 
a solução não é passar a comandar os Ramos nem limitar o acesso dos che-
fes à tutela. A melhor solução é comunicar… comunicar… comunicar… e 
resolver as eventuais discrepâncias que se justifiquem.

Diz o CEMGFA que a articulação operacional entre as FFAA e as Forças 
e Serviços de Segurança, incluindo a Polícia Judiciária e o Serviços de Ees-
trageiros e Fronteiras, é uma competência exclusiva do CEMGFA. No entanto, 
estamos a falar de acções tácticas que não requerem qualquer orientação do 
nível operacional, porque o apoio dado responde directamente às solicitações 
e requisitos das entidades apoiadas. No caso do apoio às polícias, acresce 
que os canais de comunicação devem ser o mais curtos possíveis para evitar 
o perigo de fugas de informação.

O que o CEMGFA deveria fazer é delegar, pelas razões invocadas, a arti-
culação directamente com os Ramos. Mesmo que, em determinados casos, 
exista mais que do um Ramo envolvido a articulação, deve ser feita com os 
centros de operações dos Ramos e entre eles. É assim que se trabalha ao 
nível táctico.

A suposta reforma da eficácia operacional das Forças Armadas
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–  Se os meios operacionais das Forças Armadas podem, devido às ambi-
guidades da actual LOBOFA, ser empenhados pelos Ramos em diversas 
e indefinidas missões, sem o adequado acompanhamento do CCOM e 
a prévia autorização do CEMGFA, como pode ele ser permanentemente 
responsável, perante o Governo, pela capacidade de resposta militar das 
Forças Armadas?

Esta afirmação é surpreendente: “os meios operacionais das Forças Arma-
das podem, devido às ambiguidades da atual LOBOFA, ser empenhados 
pelos Ramos em diversas e indefinidas missões, sem o adequado acompa-
nhamento do CCOM e a prévia autorização do CEMGFA”. Na verdade, existem 
muitas missões que cabem neste lamento do CEMGFA. Não se sabe exacta-
mente a que missões se refere, porque não as indica. Já vimos que existem 
algumas missões “reguladas por legislação própria” que, eventualmente, ca-
recem de regulamentação. Pelo menos, na Força Aérea, outras que poderão 
estar no grupo mencionado pelo CEMGFA, são as relacionadas com o treino 
operacional que é uma actividade permanente. O emprego dos meios em 
treino operacional faz-se como se de missões reais se tratasse e isso está 
justificado pela necessidade constante não só de qualificar tripulantes como 
de manter essas qualificações ao longo do tempo. Por outro lado, a Força 
Aérea é uma força táctica e o chefe do Ramo é responsável pelo apronta-
mento das suas forças. Mesmo quando precisa de treinar em termos conjun-
tos, isso é conseguido em coordenação directa com os outros Ramos que é 
o procedimento adoptado em operações reais de combate a nível táctico. 
Nem o CCOM nem o CEMGFA necessitam de interferir nestas actividades, 
nem isso é aconselhável. Estes processos, como tudo na aplicação militar da 
força, para funcionarem bem têm que ser efectuados com a maior simplici-
dade possível.

Quanto à responsabilidade permanentemente, perante o Governo, pela 
capacidade de resposta militar das FFAA não tem nada a ver com a questão 
das missões reguladas por legislação própria. Não é através dessas missões 
de transporte de órgãos, de evacuação aeromédica, de fiscalização das pescas, 
de apoio às polícias, etc., que se deve medir a capacidade de resposta mili-
tar das FFAA. Isso tem de ser conseguido através de uma actividade inspec-
tiva do CEMGFA que, como determina a legislação, deve incidir, designada-
mente, na prontidão, emprego e sustentação da componente operacional do 
sistema de forças.

–  As interpretações divergentes também dificultam, quer a rentabilização 
dos meios existentes, por exemplo, no emprego conjunto de patrulhas 
terrestres e de drones na vigilância dos incêndios, quer a integração dos 
sinais dos vários sistemas de C2 [Comando e Controlo] dos Ramos no 
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CCOM, inviabilizando a plena compilação de um panorama operacional 
comum, essencial para uma atuação coordenada das Forças Armadas.

Tinha que acontecer em Portugal. O CEMGFA quer comandar e controlar 
o emprego conjunto de patrulhas terrestres e de drones na vigilância dos 
incêndios. É inconcebível que um comando de nível operacional queira as-
sumir estas tarefas. Nestes casos, o comando e controlo é de nível táctico, 
pertence aos Ramos empenhados e a coordenação é feita entre eles. São 
actividades em que o CEMGFA pode nomear um comando táctico primaria-
mente responsável, que é o comando apoiado, e qual ou quais ficam como 
apoiantes. O importante é perceber que estas tarefas não são próprias de um 
comando de nível operacional/estratégico. Está profundamente errado.

É claro que esta forma de pensar pode ser consequência da nossa dimen-
são e de falhas na formação a nível superior. O que apreendemos desde que 
começamos a carreira militar é a combater, é a acção directa contra o adver-
sário. As oportunidades para perceber o que é o nível operacional da guerra 
são poucas e resumem-se às participações individuais em exercícios NATO. 
No entanto, mesmo estas oportunidades ficam confinadas ao desempenho de 
funções específicas, no âmbito dos estados-maiores ou dos centros de ope-
rações. A imagem do exercício operacional a nível global muito raramente 
deve ter sido apreendida e por isso não é de estranhar que o CEMGFA não 
perceba bem qual é exactamente a sua função. Não foi educado para isso…

–  É por estes motivos que concordo com a proposta de eliminar a expres-
são ambígua de “missões reguladas por legislação própria”, cuja des-
coordenação, que frequentemente gera, não se resolve acrescentando 
outro tipo de articulado, pois, caso essa expressão permanecesse na lei, 
continuaria a haver divergências de entendimento, inaceitáveis, sobre as 
missões que são ou não da responsabilidade do CEMGFA.

Mais uma vez não se sabe que situações concretas terão existido e que 
não foram coordenadas por causa de “divergências de entendimento, inacei-
táveis”, sobre as missões que são ou não da responsabilidade do CEMGFA. 
Mais uma vez, este problema não pode ser desligado da liderança: porque é 
que estes problemas, se são reais, não foram resolvidos a nível do CCEM ou 
por qualquer outro meio?

–  Continuarão a ser os Ramos a executar as missões que já hoje executam 
com meios operacionais militares, mas doravante com maior visibilidade, 
sobre elas, por parte do CCOM, e com autorização do CEMGFA, aspeto 
absolutamente essencial para que este possa responder, permanente-
mente, pela atuação global das Forças Armadas, e para que haja uma 
maior rentabilização dos meios disponíveis.

A suposta reforma da eficácia operacional das Forças Armadas
Um problema técnico condicionado pela política
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  Ou seja, uma vez eliminada a ambiguidade das “missões reguladas por 
legislação própria”, será possível desenvolver doutrina operacional e 
regras de empenhamento, que definam as circunstâncias e as limitações 
para o uso da força, incluindo a entidade que detém essa autoridade. 
Trago aqui um exemplo disso mesmo, para o caso da defesa aérea, 
missão da responsabilidade do CEMGFA, que delega a sua execução na 
Força Aérea, sem qualquer ambiguidade, nem possíveis interpretações 
divergentes quanto à cadeia de comando e às responsabilidades dos 
intervenientes.

  Para não restarem dúvidas nesta matéria, saliento que este procedimen-
to também já se verifica para as missões da FRONTEX, que não precisam 
de estar explicitadas na LOBOFA para que a Marinha e a Força Aérea 
já as submetam à aprovação do CEMGFA, pois utilizam meios operacio-
nais das Forças Armadas, cujo emprego tem de ser coordenado e prio-
rizado pelo CCOM, para garantir eficiência e eficácia.

  Foquei aqui dois dos principais problemas que as presentes iniciativas 
legislativas permitem corrigir, eliminando incongruências e ambiguidades, 
evidenciadas por lições aprendidas ao longo de anos. Porém, antes de 
terminar, quero dizer aos senhores deputados que as alterações incluídas 
nos projetos de LDN e LOBOFA não implicam o aumento dos efetivos 
no EMGFA e são indispensáveis há muito tempo, a bem da preparação 
e do emprego eficaz e eficiente das Forças Armadas.

  Com efeito, a subordinação dos Ramos ao efetivo comando operacional 
do CEMGFA e o reforço da ação do CCOM nos domínios naval, terres-
tre, aéreo, espacial, cibernético e de informações são um imperativo 
da adaptação das Forças Armadas às novas ameaças, missões e parce-
rias.

  Esta adaptação exige a edificação de capacidades numa lógica de ma-
ximização do produto operacional do conjunto das Forças Armadas e 
não na lógica de cada Ramo, bem como a fusão de toda a informação 
operacional e a interoperabilidade e integração de todas as plataformas 
de armamento, para que se possam realizar ações multidomínio, fazen-
do face a tecnologias disruptivas, a ameaças transnacionais e híbridas, 
e aos riscos que decorrem das emergências civis.

As ideias que o CEMGFA comunicou aos deputados da Comissão de De-
fesa Nacioanl (CDN) vão provocar um período de convulsão e desorganização 
na cúpula das FFAA difícil de imaginar.

Começando pela ingerência do CCOM em tarefas de comando e controlo 
que são próprias do nível inferior, mas que vão naturalmente implicar o re-
forço em pessoal qualificado para desempenhar essas tarefas, pela montagem 
de sistemas de comunicação de dados e estações de trabalho compatíveis, 
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tudo feito à custa das reduzidas capacidades dos comandos tácticos dos Ra-
mos. Além disso, esta adaptação, que como já foi explicado, extravasa as 
funções de um centro de operações de nível operacional vai consumir recur-
sos que fazem falta noutras áreas muito mais prioritárias: por ex., o que 
resta das capacidades militares.

Temos depois a obsessão com a necessidade de autorização do CEMGFA, 
mesmo para actividades de rotina que fazem parte das missões dos Ramos. 
Se o CEMGFA acha que tem que dar uma autorização para passar a ser res-
ponsável, pois então que a dê. Não é preciso fazer disso um “cavalo de 
batalha” para exigir o comando dos Ramos nem impedir o acesso à tutela. 
E, por último, o que o CEMGFA propõe não contribui em nada para “uma 
maior rentabilização dos meios disponíveis”. Embora afirme o contrário, o 
que se pode preconizar é maior confusão e duplicação na utilização do pes-
soal para executar tarefas que já são executadas e têm de continuar a sê-lo 
pelos comandos de nível táctico.

Tudo o que é dito nas declarações supra revela uma grande ignorância 
quanto ao funcionamento das FFAA. A herança deste CEMGFA quando aban-
donar o cargo não augura nada de bom. Basta ler o último parágrafo e pres-
tar atenção ao que nele é sugerido ou proposto para se perceber em que 
águas revoltas vai deixar as FFAA.

Note-se, por exemplo, o grau de desorientação que as palavras seguintes 
revelam: “Esta adaptação exige a edificação de capacidades numa lógica de 
maximização do produto operacional do conjunto das Forças Armadas e não 
na lógica de cada Ramo, bem como a fusão de toda a informação operacio-
nal e a interoperabilidade e integração de todas as plataformas de armamen-
to, para que se possam realizar ações multidomínio”. Ora, a lógica de cada 
Ramo é o aprontamento e manutenção das capacidades militares que perten-
cem a cada um. Essas capacidades são específicas de cada Ramo, decorrem 
do Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) e são aprovadas a nível 
político. Não podem ser resultado da vontade de um qualquer CEMGFA. Por 
sua vez, a maximização do produto operacional do conjunto das FFAA é uma 
responsabilidade do CEMGFA e depende das ameaças ou situações adversas 
que tiver de enfrentar, por determinação do governo, e só pode ser feita a 
partir das capacidades existentes. O produto operacional será sempre condi-
cionado pela qualidade da arte operacional do CEMGFA/EMGFA.

As conclusões do CEMGFA

–  A adaptação legislativa proposta contribuirá para promover uma mudan-
ça de mentalidade, que, valorizando a cultura e a identidade próprias 
dos Ramos, atenuará as rivalidades corporativas, permitindo criar um 

A suposta reforma da eficácia operacional das Forças Armadas
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espírito de corpo conjunto e uma identidade comum das Forças Armadas, 
essencial para:

As palavras com que CEMGFA concluiu as suas declarações na CDN, no 
dia 2 Junho 2021, são de uma hipocrisia inexcedível. É evidente que a pro-
posta não valoriza, de forma alguma, a identidade própria dos Ramos. É 
feita precisamente no sentido oposto.

Quanto à questão da rivalidade, não se pode ignorar que existirá sempre 
alguma, entre forças que operam de modo diferente, com meios diferentes e 
com finalidades também diferentes. Neste aspecto, a alteração da legislação 
pouco ou nada irá alterar, mas é preciso ter em consideração que a dimensão 
da rivalidade nunca foi medida nem classificada como negativa. Provavelmen-
te, até é benéfica, no sentido em que cada força procura fazer melhor. É, no 
entanto, inegável que existe uma dimensão negativa na rivalidade entre os 
Ramos que tem um fundamento incontrolável a nível militar e que é de na-
tureza política. Tem origem na divisão dos recursos, sempre insuficientes, que 
o governo atribui às FFAA, quer em termos de orçamento anual quer no 
âmbito da Lei de Programação Militar.

Como a legislação proposta não visa de maneira nenhuma influenciar a 
atribuição dos recursos, com o propósito de melhorar a eficácia operacional, 
não se vislumbra como será possível uma mudança de mentalidade para  
alterar as rivalidades corporativas que, como foi explicado, no que respeita 
ao desejo de fazer melhor para alcançar maior consideração pública, devem 
ser consideradas benéficas. No campo do financiamento, trata-se de uma 
questão política que escapa à proposta de reforma. 

•  Lidarmos com os atuais desafios de segurança, que exigem novos con-
ceitos de emprego conjunto e integrado das forças militares; 

Esta conclusão não faz sentido, como já foi explicado. Os conceitos de 
emprego conjunto e integrado não mudaram. Sempre se procurou fazer o 
melhor possível associando as capacidades militares mais adequadas, de for-
ma coordenada e sincronizada, para atingir um objectivo operacional. O 
princípio é velho. Não há nada de novo.

•  Trabalharmos, conjuntamente, os desafios de pessoal, material, organi-
zação, inovação e transformação, de forma a criarmos sinergias; 

As forças têm requisitos completamente diferentes tanto em termos de 
pessoal, como de infra-estruturas, de meios, treino, aprontamento, sustentação, 
etc. As bases aéreas não têm qualquer semelhança com as bases da marinha 
ou com os regimentos do exército. Em termos de pessoal, material, organi-
zação, inovação e transformação é tudo demasiado específico para o trabalho 
conjunto poder fazer sentido em âmbito genético. Esta ideia que o CEMGFA 
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deixou na CDN não tem nada de objectivo. Só pode ser entendida como 
figura de retórica. 

•  E, consequentemente, beneficiarmos o produto operacional das Forças 
Armadas como um todo, em prol da Defesa Nacional e da segurança 
dos portugueses.

Para finalizar, por tudo o que foi dito, é muito discutível que o projecto 
do CEMGFA beneficie a Defesa Nacional (militar) e a segurança dos portu-
gueses como ele pensa, ou pelo menos como quis convencer os deputados 
da CDN. O mais certo é que prejudique e muito, quando comparado com a 
situação sob a legislação ainda vigente.

A suposta reforma da eficácia operacional das Forças Armadas
Um problema técnico condicionado pela política
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Em qualquer País, as leis quando são elaboradas têm como objectivo, 
normalmente, a melhoria da vida dos cidadãos e das organizações.

No caso destas últimas, racionalizar os recursos e as estruturas, motivar e 
envolver os colaboradores e procurar optimizar os resultados, constitui-se 
como o paradigma a ser perseguido, quando se procura legislar no sentido 
de garantir o quadro legal que melhor se possa adequar aos desafios e às 
ameaças com que as organizações se defrontam no âmbito da sua actividade.

Contudo, semelhante realidade tende a não se verificar, quando se depa-
ra com a falta de conhecimento e de experiência do legislador, aliada à sua 
falta de visão institucional, ao oportunismo político e, não raras vezes, à 
cedência a preconceitos enraizados, acabando por se traduzir, quase sempre, 
em normativos incoerentes e desajustados, sobre a matéria a legislar.

Terá sido isso, provavelmente, que aconteceu quando da elaboração da 
presente reforma da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Arma-
das (LOBOFA), aprovada, recentemente, em Conselho de Ministros, por via 
duma proposta do Ministro da Defesa Nacional (MDN), para o efeito.

Na realidade, desde há alguns meses que o Ministro se vinha desmultipli-
cando em intervenções junto da Comunicação Social e na Assembleia da 
República sobre esta reforma, apontando como objectivos principais a mo-
dernização das Forças Armadas (FA) e o repensar do seu futuro, bem como 
aproximá-las do modelo da estrutura militar de outros países europeus, sem 
que se entendesse bem a urgência e a necessidade de tal iniciativa, no  
momento particularmente grave que o País atravessa.

 * Artigo submetido à Revista Militar para publicação em 21 de junho de 2021.
** Vogal da Direção da Revista Militar. O autor escreveu este artigo em consonância com o 

anterior acordo ortográfico.
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Ficamos a saber que, na sua essência, o que era proposto se materiali- 
zava num acentuado reforço das competências do Chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas (CEMGFA), traduzido num substancial prejuízo 
das responsabilidades e das competências dos Chefes de Estado-Maior dos 
Ramos (CEM), não se escusando o Ministro de afirmar, no entanto, que tinha 
a concordância dos mesmos, para o efeito.

Na verdade, pelo que é dado a conhecer, aquela concordância limitava-se 
somente a um único chefe militar, o CEMGFA, que, como tudo indica, terá 
sido o mentor do projecto da reforma em questão, facto oportunamente 
aproveitado, sob o ponto de vista político, pelo próprio MDN.

Entretanto, diversas entidades vieram a público colocar em causa o racio-
nal seguido para as alterações propostas à actual Lei, alertando que as com-
petências dos CEM dos Ramos seriam profundamente esvaziadas, ficando os 
mesmos reduzidos a um papel meramente secundário, no quadro das relações 
hierárquicas com o CEMGFA e com a tutela, se a reforma avançada, com o 
enquadramento proposto, viesse a ser aprovada.

Alertava-se, ainda, que, como resultado imediato, o equilíbrio e a coorde-
nação entre o CEMGFA e os CEM dos Ramos, até agora verificados, ficariam 
seriamente abalados, podendo, mesmo, vir a pôr em causa a eficiência colo-
cada nos processos de planeamento e de emprego das Forças, e na optimi-
zação das capacidades disponíveis do Sistema de Forças Nacional, em cada 
momento. 

Deste modo, marginalizando as Chefias dos Ramos do topo do patamar 
da decisão política estratégica, estariam criadas as condições para a concre-
tização de um velho projecto, há muito ambicionado pela classe política, em 
Portugal, no sentido de subalternizar as FA, diminuir-lhes a visibilidade pú-
blica e social, e submête‑las a uma total governamentalização, procuran‑
do anular, assim, o seu carácter institucional.

Qual o objectivo do Ministro, então, ao referir não ter havido a intenção 
de menorizar os Ramos, indicando que os mesmos continuariam a existir e 
a deter uma identidade própria e vincada, enquanto propunha, entretanto, 
que os respectivos Estados-Maiores ficassem sob a coordenação do CEMGFA, 
e os CEM deixassem de despachar directamente consigo, embora, mais tarde, 
tenha deixado cair esta questão, contudo, de forma mitigada?

O que pretendia alcançar, quando assinalava que com um novo diploma 
sobre a organização das FA se iria melhorar o respectivo processo de gestão, 
e acabar com redundâncias anteriormente verificadas?

Sobre este aspecto, importaria que o MDN pudesse ter esclarecido os 
Portugueses sobre quais as missões que as FA não tivessem vindo a cumprir 
com relevância e reconhecimento, quer internamente quer ao nível interna-
cional, e com que legitimidade se podia questionar o processo de gestão do 
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seu emprego, quando se tem vindo a presenciar, há muito tempo, uma 
continuada redução dos recursos atribuídos para o seu funcionamento, 
sem prejuízo, no entanto, da sua proficiência.

No mesmo sentido, impunha-se que indicasse quando e de que forma a 
coordenação entre o CEMGFA e os CEM não se tivesse vindo a pautar, em 
cada momento, pela eficiência colocada nos processos de planeamento e de 
emprego das forças e na optimização das capacidades do Sistema de Forças 
Nacional, e, nesse sentido, como pode sugerir a existência de redundâncias, 
que, no seu entender, se impunha eliminar. 

Deveria ser, igualmente, obrigatório indagar quais as disfunções referidas 
pelo ministro, no âmbito da estrutura superior de comando das FA, entre o 
CEMGFA e os CEM dos Ramos, no domínio do respectivo relacionamento 
hierárquico e funcional, bem como quais as razões que têm dificultado o 
processo de decisão que o MDN vem mantendo com estes últimos, para que, 
no âmbito da reforma anunciada, possam ser afastados do despacho com a 
tutela.

Estas questões, por muito que o MDN tenha pretendido mistificar o res-
pectivo esclarecimento, num processo que o CEMGFA, decididamente, pare-
ceu acompanhar, indicam, de forma bastante evidente, que nada tem estado 
em causa nestes domínios, uma vez que as missões atribuídas aos Ramos, 
sob o comando e controlo operacional do CEMGFA, conforme a lei, aliás, já 
preconiza, têm vindo a ser sistematicamente cumpridas com prontidão, rele-
vância e eficácia.

Na realidade, na actual LOBOFA, o CEMGFA tem a responsabilidade de 
planeamento e implementação da estratégia militar operacional, tendo, para 
o efeito, os CEM na sua dependência hierárquica para as questões que envol- 
vem a prontidão, o emprego e a sustentação das Forças e meios da compo-
nente operacional do Sistema de Forças Nacional. 

No Artigo 10.º da referida Lei, essas responsabilidades encontram-se  
explicitamente inscritas num conjunto de competências que asseguram ao 
CEMGFA o comando e o controlo operacional das FA, através das capacida-
des operacionais dos respectivos Ramos, incluindo as missões das Forças 
Nacionais Destacadas, bem como as acções no âmbito da Protecção Civil. 

No referido diploma, fica bem explícito, ainda, que os CEM se relacionam 
directamente com o CEMGFA, como Comandantes subordinados, mantendo 
na sua dependência as questões relacionadas com a geração, recrutamento e 
sustentação das Forças, bem como as responsabilidades no âmbito das ope-
rações específicas dos respectivos Ramos. 

Questiona-se, então, qual o sentido das afirmações do MDN sobre o lan-
çamento das bases do futuro das FA, e o que pretendia referir, concretamen-
te, quando anunciou que queria colocar os CEM dos Ramos na dependência 
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hierárquica do CEMGFA, uma vez que tal disposição já está contemplada no 
quadro da LOBOFA em vigor?

O que pretendia atingir, ainda, ao afirmar não fazer sentido pensar na 
autonomia dos Ramos, quando, efectivamente, a subordinação dos mesmos 
ao CEMGFA, através dos respectivos CEM, já se encontra materializada no 
referido diploma? 

O Presidente da República, na sua qualidade de Comandante Supremo 
das Forças Armadas, estará, seguramente, elucidado sobre as preocupantes 
consequências para a componente militar da política de Defesa Nacional, caso 
a pretensa reforma venha a ser aprovada e promulgada, realidade que não 
seria estranha à irrelevância a que os Chefes dos Ramos seriam reduzidos, 
no processo da decisão estratégico militar.

Terá sido a reflexão sobre esta matéria, que o terá levado a afirmar recen-
temente, que … sabemos bem como os homens, hoje, e um dia as mulheres, 
também, no desempenho destas funções (CEMGFA) passam…, mas as Institui-
ções ficam para além deles e delas…

No entanto, o MDN, apesar das fortes reservas e das pertinentes inter- 
rogações levantadas pela falta de oportunidade e da validade intrínseca  
das alterações propostas, acabou por apresentar o projecto de reforma da 
LOBOFA, em sede de Conselho de Ministros, tendo afirmado (avisado?) no 
final, após a respectiva aprovação, perante a comunicação social, que não 
esperaria obstáculos, por parte das Chefias militares, na implementação da 
reforma em questão, chegando, abusivamente, a afirmar que estas apoiavam 
a reforma proposta. 

Tal afirmação pecando, por não ser verdadeira, como já se suspeitava, na 
altura, acabou por ser cabalmente desmentida, mais tarde, quando da audição 
dos CEM em sede da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da Repú-
blica.

Seria importante, deste modo, que o Ministro pudesse explicar como pode 
formular uma aspiração daquela natureza, quando ele e o CEMGFA rejeitaram 
liminarmente, ao longo de todo o processo, as propostas de alterações mais 
importantes feitas à Lei por parte dos CEM dos Ramos.

Seria, por outro lado, interessante saber como pode sugerir um consenso 
alargado na aceitação da Lei, quando nem sequer deu a conhecer, previa-
mente aos Chefes Militares dos Ramos, a versão final da respectiva proposta, 
a qual veio a apresentar no Conselho de Ministros, tendo em vista a respec-
tiva aprovação.

Entretanto, conviria referir que uma das principais razões que, invariavel-
mente, o MDN enunciou como justificação para a proposta da reforma apre-
sentada, tenha sido a aproximação que proporcionaria ao modelo de organi-
zação das FA de outros países, na Europa e na própria OTAN.
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Semelhante argumentação, contudo, além de pouco consistente em termos 
de conteúdo, é de difícil entendimento, uma vez que nenhum motivo sufi-
cientemente válido obriga ou justifica a necessidade de mudar o modelo de 
organização das FA portuguesas: 

porque se é, apenas, por mudar não faz sentido, e se, simplesmente, 
é para copiar torna‑se legítimo perguntar porquê(?) 

Nada obriga Portugal a seguir um modelo de organização militar seguido 
por outros países, até porque, com certeza, existirão outros modelos, também, 
diferentes, reflectindo a especificidade própria da política de defesa nacional 
de cada um deles, da sua singularidade e posicionamento estratégico, da sua 
identidade cultural e do seu padrão de desenvolvimento económico e social.

Parece concluir-se, assim, que o facto de a LOBOFA em vigor contemplar, 
já, respostas às questões que o MDN, agora, vem colocar para justificar o 
reforço das competências do CEMGFA, deixa transparecer o objectivo último 
da sua proposta, o qual se prende, na sua essência, com a desejada subal-
ternização dos CEM, ao limitar a sua relação directa com a tutela, tornando-
-a, na prática, quase exclusiva com o CEMGFA, e esvaziando o papel do 
Conselho de Chefes de Estado-Maior, ao perder a sua função deliberativa, 
atribuindo-lhe um mero papel consultivo.

Resta, assim, um indisfarçável propósito da menorização das FA, pela ir-
relevância atribuída aos Comandantes dos Ramos, ao ponto de os posicionar 
num patamar inferior ao das próprias forças de segurança, cujos chefes con-
tinuarão a manter uma relação directa e privilegiada com a respectiva tutela 
política. 

Finalmente, parecendo ser o MDN adepto de modelos importados, seria, 
nessa medida, coerente que procurasse copiar, também, as condições de apoio 
e de funcionamento que outros países garantem às suas FA e à dignificação 
da profissão militar, onde não persistem, lamentavelmente, como nas Forças 
Armadas Portuguesas, as graves e continuadas injustiças no âmbito da retri-
buição salarial dos militares, bem como as preocupantes lacunas nos sistemas 
de recrutamento e nos processos do reequipamento, a par da pré falência do 
sistema de saúde militar e do Hospital das FA, bem como da assistência na 
saúde (ADM) e do apoio social complementar (IASFA).

Acentuar, desta forma, a irrelevância das FA, não será mais do que, im-
punemente, manter a estratégia que tem sido seguida pelo poder políti‑
co, há demasiado tempo, ao evitar tratar as matérias que, verdadeira‑
mente, importam às Forças Armadas e aos Militares.

Se estas questões, também, tivessem sido alvo de imitação por parte do 
MDN, talvez a persecução da reforma que, agora, pretende ver aprovada na 
Assembleia da República pudesse ser melhor discutida e mais coerentemente 
avaliada….

Uma Reforma contra as Forças Armadas
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De há muito que as Forças Armadas (FFAA) não eram objeto de tanta 
atenção mediática quanto no presente. Infelizmente, este interesse não se 
prende com a vontade de levar ao conhecimento dos cidadãos a distinção 
com que as FFAA têm vindo a executar as suas missões e tarefas, quer no 
plano externo quer no interno, nem as insuficiências graves com que se 
debatem para garantir a sua prontidão, mas sim a propósito das controvérsias 
geradas por um projeto de reforma da sua estrutura superior. 

Antes de qualquer avaliação sobre o virtuosismo, ou falta dele, das pro-
postas de lei ora em apreciação parlamentar na especialidade, importa que 
nos debrucemos sobre a oportunidade e metodologia adotadas.

Aparentemente, atendo-nos ao exemplo expresso pelo Almirante Chefe do 
Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), na sua audiência na 
Comissão de Defesa Nacional (CDN), um dos principais catalisadores do 
processo, a par de outros que julgamos de natureza pontual, terão sido as 
dificuldades por si sentidas na coordenação global das FFAA no apoio ao 
combate à pandemia. Naturalmente, por consideração pessoal e respeito ins-
titucional, e por desconhecimento das situações em concreto, não pomos em 
causa aquelas declarações, mas que, em nosso entender, não justificam uma 
alteração legislativa desta natureza. 

Porém, já merece questionamento a oportunidade de, em cima dos acon-
tecimentos, quando a ‘espuma dos dias’ ainda não se dissipou, avançar para 
alterações legislativas de leis estruturantes da Defesa Nacional e das FFAA, 
como o são a Lei de Defesa Nacional (LDN) e a Lei Orgânica de Bases da 
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Organização das Forças Armadas (LOBOFA). É do senso comum que não se 
deve legislar a ‘reboque’ de situações concretas, ocorridas em conjunturas 
específicas, pois é grande o risco de as emoções e os impulsos do momento 
condicionarem o racionalismo da análise e os respetivos resultados. Especial-
mente em matérias fundamentais e sensíveis, mandam a prudência e a razão 
que se aguarde pelo fim dos fatores perturbadores e, com mais serenidade, 
se dê tempo ao amadurecimento das ideias e campo para o encontro de 
caminhos comuns.

Acresce, no seguimento das opiniões expressas publicamente pelo Minis-
tro da Defesa Nacional (MDN), que se o objetivo da reforma é acompanhar 
as evoluções já havidas em países aliados, dificilmente se entenderá que, tal 
como neles ocorreu, o processo inerente não seja precedido de uma profun-
da análise das alterações dos contextos geopolítico e económico, das impli-
cações trazidas pelas profundas evoluções tecnológicas e pela transnaciona-
lidade dos desafios atuais, como sejam, entre outros, as alterações climáticas, 
a biossegurança e a cibersegurança, os movimentos migratórios, as tecnologias 
disruptivas e o terrorismo. Só em resultado desta análise é possível estabele-
cer o modelo de FFAA que queremos e podemos ter, definir as suas missões, 
priorizar capacidades e constituir o sistema de forças e o dispositivo capazes 
de as cumprir e, por fim, instituir a estrutura organizativa responsável pelo 
funcionamento do sistema e pelo produto operacional que se pretende al-
cançar. Começar pelo fim, com motivações casuísticas, sem cuidar primeiro 
dos elementos que o devem determinar, é como construir um edifício sem 
cuidar da solidez dos seus alicerces. 

Com o que precede, entrámos na metodologia, designadamente no modo...
O modo singular como foram elaborados e anunciados os projetos de lei 

em apreço. Terão sido pensados e trabalhados sem qualquer envolvimento 
ou conhecimento prévio das principais instituições afetadas, concretamente 
os Ramos e seus Comandantes, completamente ao arrepio do que recomen-
dam as boas práticas e os procedimentos havidos em ocasiões semelhantes. 
Poderá parecer que tal metodologia, dispensando visões distintas e o contri-
buto dos outros interessados diretos, será mais rápida e eficaz na chegada 
aos objetivos pretendidos, não se perdendo tempo em debates e na porfia 
de consensos. Nada mais enganador. As consequências são sempre mais 
gravosas do que as aparentes vantagens. As decisões não participadas e a 
política dos factos consumados induzem frequentemente perceções negativas 
de autoritarismo, não podendo este encontrar respaldo justificativo na auto-
ridade do poder político legítimo a que se subordinam as FFAA, nem na 
autoridade hierárquica presente nas organizações complexas, como é o caso 
da Instituição Militar.
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De igual modo, se os objetivos não são partilhados, se não se trabalha 
em conjunto para os alcançar e há falta de transparência e de diálogo, a 
coesão e a confiança, elementos de crucial importância na ação militar, ficam 
irremediavelmente afetadas. Ao contrário, o trabalho em conjunto desenvolve 
os sentimentos de pertença, de corresponsabilização e de comprometimento 
coletivo. A não ser que haja um derradeiro esforço de concertação, a relação 
de confiança entre alguns dos principais atores da Defesa Nacional dificil-
mente voltará a ter a fluidez desejada.

Noutro âmbito, concretamente em sede da CDN, é de difícil compreensão 
que se tenha votado contra a consulta, “à semelhança do ocorrido no pro-
cesso de revisão anterior, de antigos incumbentes dos cargos mencionados, 
ou outras personalidades de relevo…”1. Uma vez mais, a transparência do 
processo e o incentivo ao dever cívico de participação, sempre tão presente 
na retórica dos agentes políticos em estados de direito democrático, ficaram 
na gaveta dos procedimentos incómodos, algo incomum em matéria não 
classificada da Defesa e das FFAA. 

Foi usado pelo MDN e por algumas, poucas, personalidades, o argumento 
de que esta reforma é imprescindível para colocar as nossas FFAA a par do 
que é praticado pela maioria dos países europeus. Não é tanto assim. Com 
efeito, as FFAA, desde a reforma de 2009 e o seu aprofundamento em 2014, 
já estão organizadas em função do Conceito Conjunto das Operações, o qual 
assenta basicamente em quatro pilares, a saber: o exercício do comando ope-
racional das FFAA pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 
(CEMGFA); o Quartel-General Operacional Conjunto; a Força Conjunta de 
Reação Imediata; e a doutrina conjunta. Destes pilares, só o da doutrina nacio-
nal conjunta estará ainda por concretizar, socorrendo-nos da doutrina em vigor 
na NATO. 

Assim sendo, parece que não estamos mal de todo, antes pelo contrário. 
Ou seja, não é por aqui que as FFAA deixarão de lidar com sucesso com as 
velhas e as novas ameaças, ou com os novos domínios da conflitualidade, como 
o espaço e o ciberespaço, cujo comando fica corretamente centrado no CE-
MGFA. As dificuldades que possam vir a sentir-se serão seguramente devidas 
a outros fatores que não a estrutura de comando ou o Conjunto, mas, antes, 
à escassez de recursos humanos e à obsolescência e atraso tecnológico da 
maioria das capacidades combatentes. 

De igual modo, apesar de, no essencial, a atual estrutura estar alinhada 
com a dos nossos parceiros, há naturalmente diferenças palpáveis nos deta-
lhes, dificilmente se encontrando dois países com estruturas de comando 

 1 Parecer relativo à Proposta de Lei nº 84/XIV/2ª (GOV).
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idênticas em virtude de inúmeras especificidades próprias. Em Espanha, tan-
tas vezes citada como exemplo, foi promulgada, em maio de 2020, uma nova 
Lei Orgânica das suas FFAA. Os Chefes de Estado-Maior (CEM) continuam a 
exercer o comando dos Ramos debaixo da autoridade da Ministra de Defen-
sa, apoiando-a diretamente “en lo relativo a la preparación, dirección y  
desarrollo de la política del departamento (ministério) en lo relacionado com 
su respectivo Exército”2, ficando apenas de fora a atividade operacional. Como 
vimos, o argumento que justifica a reforma pela necessidade de acompanhar 
a evolução havida noutros países, carece de solidez na sustentação, não sen-
do evidente qualquer possível disfunção na operação combinada com os 
nossos parceiros e aliados.

A matéria do articulado presente nas duas propostas de lei merece igual-
mente profunda e desapaixonada reflexão. Muito já foi dito e escrito, sendo 
bastantes os contributos e participações de diversos quadrantes da sociedade, 
os quais serão certamente objeto de ponderação no âmbito da apreciação 
parlamentar em curso. Porém, neste texto, tendo os CEM sido já ouvidos em 
sede da CDN e apresentado as suas propostas concretas de alteração, todas 
elas convergentes no essencial, entendemos já não ser oportuno entrar na 
análise detalhada do conteúdo. Ainda assim, pela sua relevância, não podemos 
deixar de evidenciar três aspetos presentes nas propostas de lei, com os quais 
não nos conseguimos identificar. 

Desde logo, a dupla dependência do MDN e do CEMGFA por parte dos 
CEM, justificada com a tão proclamada “unidade de comando”. Salvo melhor 
opinião, a unidade de comando, tal como considerada no âmbito militar, tem 
em vista a necessária coesão no planeamento e na execução de operações, 
mas não na gestão administrativa. Aliás, o mais comum no campo das forças 
e meios militares, de que as Forças Nacionais Destacadas (FND) são um 
exemplo, é a existência de uma dupla dependência, do comandante opera-
cional para a condução das operações, o CEMGFA, e do comando adminis-
trativo do Ramo no apoio, na sustentação e nas questões do pessoal. 

Por outro lado, ainda com a unidade de comando como pano de fundo, 
não é fácil compreender que, sendo os Ramos organismos com autonomia 
administrativa, integrados na administração direta do Estado, e os CEM res-
ponsáveis pela administração financeira e patrimonial do respetivo Ramo, 
vejam cerceado o acesso à sua tutela. A esta compete garantir o mérito e a 
boa administração, mas, apesar disso, é ao CEMGFA que se pretende atribuir 
a administração de todos os assuntos de natureza militar. Com tal alteração, 
o CEMGFA passa a assumir na prática o comando completo das FFAA, en-

 2 Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo.
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quanto os Ramos ficam ao nível dos Órgãos de Comando e Administração 
(OCAD), a exemplo do que ocorre na Guarda Nacional Republicana (GNR), 
cujo comandante tem o comando completo, e a quem se subordinam direta-
mente os titulares dos OCAD. Há que convir que o modelo proposto consti-
tui uma gritante desclassificação para os Ramos. Não no imediato, mas com 
o passar do tempo, o centralismo pretendido iria cobrar a sua taxa ao espí-
rito de corpo, às tradições, à cultura, à iniciativa, à inovação e à relação com 
os cidadãos, em particular com as comunidades que acolhem unidades mili-
tares. Configuraria uma mudança radical do paradigma que de há muitos anos 
enforma a atuação dos Ramos, subtraindo-lhes parte do seu ethos e do seu 
prestígio. Como acima se exemplificou com o caso de Espanha, isto não é 
colocar-nos a par do que ocorre nos países amigos. 

O Conselho de Chefes de Estado-Maior, ao perder a maioria das compe-
tências, perde o seu múnus de órgão colegial, essencial ao debate de ideias, 
consensualização de prioridades e harmonização de posições. Poderá até ser 
adequada a supressão de algumas das competências atuais, mas não é fácil 
inteligir as razões que levam à eliminação de outras. Habituámo-nos a tomar 
como postulado que a tomada de decisão em grupo, ainda que porventura 
mais demorada, apresenta níveis de qualidade superiores à tomada de decisão 
individual, particularmente quando o colégio é constituído por entidades 
experientes e possuidoras de especialidades diferenciadas. Para além disso, 
leva ao comprometimento, à corresponsabilização, ao sentimento de perten-
ça e à solidariedade do grupo com o resultado. É uma pena que se possam 
vir a perder estes valores nos processos de concertação de matérias tão es-
truturantes como a Lei de Programação Militar (LPM), Lei de Programação das 
Infraestruturas Militares (LPIM) ou o Orçamento. 

Por fim, causa perplexidade a questão das missões reguladas por legisla-
ção própria, desaparecidas das atuais propostas. Em tais missões, tal como a 
expressão indica, a competência para a sua execução é atribuída aos Ramos 
e não às FFAA. Assim sendo, não fica claro como será possível atribuir essas 
competências ao CEMGFA sem alterar simultaneamente toda a legislação que 
as comete aos Ramos. Até lá, estes não podem deixar de as cumprir, uma 
vez que as competências que lhes estão atribuídas são originárias e, como 
tal, irrenunciáveis e inalienáveis. É a lei que atribui os poderes funcionais que 
integram a competência, designadamente o seu exercício. Acresce, ainda, que 
sendo missões que requerem capacidades especificas de natureza não militar, 
não faz sentido passar a atribuí-las às FFAA no seu conjunto, e, nesta medi-
da, a ficarem sob o comando do CEMGFA. 

Como é óbvio, pertencendo ao sistema de forças os meios que asseguram 
aquele exercício, tem toda a razão de ser manter informados o CEMGFA e o 
Comando Operacional Conjunto dos meios empregues e da sua localização 
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e intenções de movimentos, o que, aliás, já é prática corrente. Deste modo, 
está igualmente a contribuir-se para o conhecimento situacional de interesse 
militar, dando expressão ao conceito de duplo uso. Exceciona-se nas propos-
tas apresentadas a Busca e Salvamento Marítimo e Aéreo (SAR). Numa pers-
petiva de otimização dos recursos, os meios atribuídos a esta missão, que 
constitui um compromisso internacional do Estado, desempenham concorren-
temente outras missões reguladas por legislação própria. Ora bem, se estas 
últimas saírem da competência dos Ramos e passarem para o CEMGFA, o 
que formalmente desaparece é a unidade de comando; o mesmo meio de-
penderia simultaneamente do CEMGFA numas missões, e dos Ramos na 
missão SAR. 

Este assunto é bastante delicado pelas sensibilidades que desperta noutras 
instituições que para essas tarefas também concorrem, tornando recomendá-
vel não alterar os equilíbrios atualmente existentes.

Presente o acima exposto, e porque o calor do debate público está a 
pender para juízos mais emocionais do que racionais, consideramos que o 
mais prudente seria que o processo parlamentar se desse tempo para promo-
ver um diálogo alargado, franco e construtivo, capaz de influenciar de forma 
positiva mentalidades e comportamentos, e para aprofundar a análise das 
questões de índole mais técnica, a fim de se alcançar um produto final coe-
rente, robusto e que melhor sirva os interesses de Portugal e das FFAA.
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São Bernardo de Claraval (1090-1153), devido à sua fama de Santidade e 
Sabedoria reconhecidas, torna-se uma personalidade importante e respeitada 
em toda a Europa. A pedido do Papa Inocêncio II, pregou a segunda Cruzada. 

Era conhecido como o Pai dos Fiéis, Coluna da Igreja, o apoio da Santa 
Sé, o Anjo Tutelar do Povo de Deus. Aquando da escolha do Comandante 
da Segunda Cruzada, foram-lhe apresentados três candidatos:

O primeiro, era um cavaleiro, de coração puro e mãos limpas, muito pie-
doso e temente a Deus, era um santo; 

O segundo, era um letrado, conhecedor da história dos povos e suas 
tradições projectos e ambições, era um estratega;

O terceiro, era um monge missionário, pragmático e avisado, que se dis-
tinguia por estar sempre ao serviço dos seus súbditos, um homem prudente.

Após esta reflexão, São Bernardo disse do primeiro “Pois que reze porque 
isso também é muito preciso par o sucesso da Cruzada”. Do segundo opinou, 
“Pois que escreva esses seus valiosos conhecimentos para proveito das gerações 
vindouras”. Do terceiro, categoricamente, afirmou ”Se é prudente que coman-
de, se comanda que seja prudente”

Neste contexto, entendia-se como prudência a capacidade que só alguns 
têm de analisar as variáveis existentes e avaliar de forma equilibrada as suas 
consequências na tomada de decisão.

Até aos tempos de hoje, a prudência tem sido o fio condutor nas Orga-
nizações ou nas Instituições perenes como são as Forças Armadas. É neste 
contexto que um Comandante deve exercer o seu Comando. Não nos pode-
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mos esquecer que o acto de comandar deverá ser aprendido, ao longo da 
vida e, nos vários escalões, começando nos mais baixos, passando pelos 
intermédios até atingir os escalões mais elevados. É, sobretudo, neste último 
que os registos de insucessos de comando prendem-se pelo não exercício 
prudente da vivência relatada.

Aconselha a prudência que os comandantes nas estruturas superiores das 
Forças Armadas sejam os representante dos respetivos ramos junto do poder 
político e não o seu inverso. O contrário torná-los-ia meros emissários junto 
das suas unidades. Tal, decorre directamente da sua condição militar, e da 
sua incompatibilidade de exercício simultâneo de acção política e militar.

Acresce que o mais importante para um comandante é conseguir a matu-
ridade dos seus subordinados, para reconhecerem a sua competência e assim 
seguirem voluntariamente o desenvolvimento de qualquer acção militar. Sem 
este apoio dos subordinados qualquer projecto ou acção de comando pode-
rá estar condenada ao insucesso.

Oxalá, tal não aconteça, para bem da Instituição Militar e, sobretudo, para 
bem de PORTUGAL.
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1. Notas introdutórias
Napoleão Bonaparte, parco em modéstia e com uma ambição desmesura-

da, protegido da Corte de Luis XVI e beneficiário da Revolução Francesa, 
reformou a monarquia de França e criou o império, fez-se vítima das monar-
quias europeias e tentou conquistar a Europa, coroou-se imperador dos 
franceses, perante o Papa Pio VII, e recuperou a hereditariedade imperial 
para a própria família. 

No entanto, os desígnios imperiais duram apenas até 1815, quando Napo-
leão I, líder dos marechais do Império, foi desterrado para a ilha de Santa 
Helena, onde morreu há 200 anos. Para o insucesso militar francês contribuiu 
também a contaminação da bactéria Rickettsia que disseminou o tifo entre as 
tropas napoleónicas, dizimando exércitos em campanha.

Concordo, pois, com Bruno Cardoso Reis, académico, investigador do 
Instituto da Defesa Nacional e assessor do Ministro da Defesa Nacional (MDN), 
quando afirma na publicação Tutela, Direção e Comando Superior das Forças 
Armadas na Europa do Século XXI – Análise Histórica e Comparativa, da 
Série E-Briefing Papers do Instituto da Defesa Nacional (IDN), publicada em 
maio do corrente ano:

“O uso extraordinário por Napoleão das centenas de milhares de homens que 
a Revolução Francesa colocou à sua disposição implicava coordenar vários 
exércitos para os concentrar de forma decisiva no momento e no local ideal 
para causar o máximo de impacto em batalha. Isso levou a que Napoleão tenha 
sido descrito por vezes como uma espécie de Estado-Maior-General na forma de 

 * Artigo submetido à Revista Militar para publicação em 23 de junho de 2021.
** Diretor-Gerente da Revista Militar.



Revista Militar

532

um homem só (na verdade, tinha alguns, embora poucos, colaboradores, e uma 
estrutura institucional leve e em parte informal). Mas um comandante genial 
não é um sistema de comando (p. 13).”

Na memória dos séculos, pragas e pandemias também fazem parte da His-
tória dos Povos, pelo menos desde a segunda metade do século V a.C., sendo 
então já mencionadas, por autores gregos, no Corpus Hippocraticum. Das pan- 
demias sempre resultaram graves consequências, de natureza sanitária, demo-
gráfica, económica, política, social e cultural ou mesmo em operações militares. 

A Humanidade vive, desde o Inverno de 2019-2020, uma situação pandé-
mica resultante da propagação do coronavírus SARS-CoV-2 e suas variantes. No 
início de 2020, líderes mundiais afirmavam que os seus países não estavam 
preparados para uma epidemia com a gravidade da COVID-19. Não se compre- 
ende estas afirmações dado que, ainda no século XX, inúmeros estudos, relató- 
rios e artigos de opinião, nos domínios da estratégia e da medicina, elencavam 
“epidemias” e “pandemias” como “ameaças à segurança sanitária dos povos”. 

O Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN), ainda em vigor e que 
foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2013, de de 5 
de abril (Diário da República de 05-04-2013), define as prioridades do Estado 
em matéria de defesa, de acordo com o interesse nacional, sendo “parte in-
tegrante da política de defesa nacional”, é explícito: “Portugal está sujeito a 
riscos ambientais e tem que melhorar a sua capacidade de prevenção, adap-
tação e resposta rápida, entre outros, ao desafio das pandemias e outros 
riscos sanitários, capazes de criar não só números significativos de vítimas, 
como de causar problemas de segurança adicionais pelo pânico que podem 
gerar.” O CEDN recomenda “uma estratégia nacional sanitária-epidemiológica”. 

No entanto, as responsabilidades resultantes da implementação da reforma 
“Defesa 2020”, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2013, 
de 11 de abril (Diário da República, 1.ª série, n.º 77 de 19-04-2013)”, sobrepu-
seram-se às preocupações pandémicas enunciadas no CEDN. O exemplo que 
o MDN, publicamente, tem designado de “dúvidas iniciais sobre o apoio das 
Forças Armadas na resposta à pandemia, que só foram resolvidas a partir de 
um seu despacho de outubro de 2020”, reflete a inércia criada pela falta de 
estudos de planeamento estratégico nacional, impensável num País de recursos 
limitados que até dispõe de dois “conceitos estratégicos”, ambos decididos em 
Conselho de Ministros, em abril de 2013, no intervalo de uma semana.

Apesar de nem os diferentes Governos nem opinião pública portugueses 
terem dado importância CEDN-2013 que alguns, na atual crise sanitária, ape-
lidam de “desatualizado”, a situação pandémica conhecida noutros países, 
desde janeiro de 2020, deu os alertas necessários para que, seguindo o prin-
cípio da “previsão”, se planeasse uma resposta para o apoio militar à crise 
que se avizinhava, pois os responsáveis políticos e militares dispunham das 
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competências que a lei em vigor lhes confere para a tomada de decisões 
adequadas para o emprego de unidades militares ou módulos especializados, 
em conjunto ou de um só ramo. 

Recorda-se que, em 29 de abril de 2020, quase dois meses após a confir-
mação dos dois primeiros casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e um mês 
e meio depois de verificado o primeiro óbito por COVID-19, em Portugal, na 
publicação «Especial Pandemia» da Série E-Briefing Papers do IDN, com o títu-
lo COVID-19 – Que impacto nas Forças Armadas?, Nuno Lemos Pires afimava: 

“(…). Ainda a crise dava os primeiros indícios e já os militares planeavam e se 
preparavam. Antecipar. Faz parte do «ethos», antecipar, perspetivar, planear, para 
o cenário mais provável acautelando sempre o mais perigoso. É assim quando 
se antecipam ameaças e riscos – a possibilidade de pandemias integrava os ce-
nários previstos no Conceito Estratégico Militar de 2014 – e, desde a primeira 
hora, que os militares individualmente estavam preparados e as suas unidades 
prontas, ou seja, disponíveis 24 horas, para qualquer situação, para qualquer 
cenário possível. Não é às Forças Armadas que cabe o papel principal num com-
bate a uma pandemia, mas esta é também uma das suas missões. Assim, desde 
muito cedo que se definiu o estado final – na linguagem militar, o «end-state» 
– pretendido – ajudar as pessoas, sem distinção de nacionalidade, geografia ou 
estatuto. Mas também se definiu o centro de gravidade – outro termo do planea-
mento estratégico –, que foi simples de estabelecer – responder aos pedidos de 
apoio das autoridades primariamente responsáveis pelo combate à pandemia: o 
Serviço Nacional de Saúde, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil e as Forças e Serviços de Segurança. Prontos e discretos, os militares dispo-
nibilizaram-se para apoiar, de forma planeada, racional e deliberada, o País, 
as pessoas, respondendo de forma afirmativa aos pedidos. (…)” 

Com o Despacho n.º 10775/2020 de 28 de outubro (Diário da República, 
2.ª série, n.º 214/2020 de 03-11-2020) o MDN decidiu que, “de forma a res-
ponder aos desafios impostos pela propagação do vírus COVID-19, os ramos 
das Forças Armadas contribuirão com os recursos humanos e materiais que 
se revelem necessários a apoiar as entidades competentes, no âmbito desta 
emergência de saúde pública” e, para o efeito, “delegou no Chefe do Estado-
-Maior-General das Forças Armadas a competência para, reunir e ativar, os 
meios referidos, ficando estes na sua dependência, nos termos previstos no 
Código de Procedimento Administrativo e na LOBOFA”. 

Neste quadro, militares do Estado-Maior-General das Forças Armadas 
(EMGFA), da Marinha, do Exército e da Força Aérea continuaram a cumprir, 
de forma exemplar, as tarefas cometidas no âmbito do apoio ao combate à 
COVID-19, no Continente e nas Regiões Autónomas, mas a decisão ministerial 
poderia ter sido antecipada, a janeiro de 2020, quando se verificou a poten-
ciação da ameaça viral no País. 

Os portugueses vivem em paz e em democracia!
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2.  Projetos para reformar a estrutura superior das 
Forças Armadas – 2021

Em 09-04-2021, dia do 103.º aniversário do desastre militar do Corpo Ex-
pedicionário Português, em La Lys (Flandres, fronteira franco-belga), durante 
a Grande Guerra (1914-1918), deram entrada na Assembleia da República, duas 
propostas do Governo no sentido de reforçar as competências do Chefe do 
Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), baixando as posições 
da Marinha, do Exército e da Força Aérea na administração do Estado:

–  Proposta de Lei n.º 85/XIV/2.ª (GOV) que altera os Artigos 14.º (Minis-
tro da Defesa Nacional), 23.º (Integração das Forças Armadas na admi-
nistração do Estado) e 46.º (Programação Militar) da Lei de Defesa Na-
cional (LDN), aprovada pela Lei Orgânica n.º 1B/2009, de 7 de julho, e 
alterada pela Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto;

–  Proposta de Lei n.º 84/XIV/2.ª (GOV) que aprova, em anexo, a Lei Or-
gânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) e, em 
consequência, revoga a Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alte-
rada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro.

–  Três dias após estas iniciativas, o Grupo Parlamentar do Partido Comu-
nista Português (PCP) apresentou dois projetos de Lei com propostas de 
alterações à LDN e à LOBOFA, “visando, entre outros aspetos, recentrar 
os poderes do Comandante Supremo das Forças Armadas e adequar as 
regras gerais do exercício dos direitos dos militares ao quadro constitu-
cional, aproximando-os do patamar de direitos dos militares da maioria 
dos países da União Europeia e, também com o objetivo de restabelecer 
alguns aspetos da autonomia dos três ramos das Forças Armadas, desig-
nadamente no processo de escolha e nomeação dos militares para a sua 
estrutura superior”. Os referidos documentos são:

–  Projeto de Lei n.º 792/XIV/2.ª (PCP) que altera a os Artigos 10.º (Co-
mandante Supremo das Forças Armadas), 11.º (Assembleia da República), 
13.º (Primeiro-Ministro), 16.º (Conselho Superior de Defesa Nacional), 
27.º (Regras gerais sobre o exercício de direitos), 28.º (Liberdade de 
expressão), 29.º (Direito de reunião), 30.º (Direito de manifestação), 31.º 
(Liberdade de associação) e 32.º (Direito de petição coletiva) da LDN;  

–  Projeto de Lei n.º 793/XIV/2.ª (PCP) que altera Artigos 11.º (Competências 
do CEMGFA), 17.º (Competências dos Chefes de Estado-Maior), 18.º (No-
meação dos Chefes de Estado-Maior) e 24.º (Nomeações) da LOBOFA.

No dia 20 de maio, no Parlamento, foram aprovadas as propostas do  
Governo e os dois diplomas baixaram à Comissão de Defesa Nacional da 
Assembleia da República (CDN), para discussão na especialidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110661
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=15449
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18259
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3. A divulgação das propostas governamentais
O momento e a forma, invulgarmente pouco comuns, como o MDN deu 

a conhecer publicamente as propostas governamentais, primeiro, no pretéri-
to dia 17 de fevereiro, através de órgãos de comunicação social e, posterior-
mente, em 23 do mesmo mês, durante uma audiência na CDN, surpreenderam 
militares e outros cidadãos em geral e ainda suscitam muitas preocupações 
por, até ao momento, não terem sido dadas a conhecer as incidentes intenções 
do Governo, nomeadamente, os projetos dos decretos-lei relacionados com 
as orgânicas do EMGFA e dos ramos. 

Na altura, o MDN afirmou tratar-se da intenção de alargar as competên- 
cias do CEMGFA para que este tenha “à sua disposição, a qualquer momen-
to, as forças de que precisa para executar as suas missões” e favorecer uma 
“visão de conjunto sobre as necessidades e processos de investimento das 
mesmas”. 

No entanto, nas propostas governamentais, as alterações são justificadas 
com “a melhoria da articulação político-militar, nomeadamente através de uma 
distinção mais clara entre a orientação estratégica e a execução, o reforço da 
unidade de comando das Forças Armadas, aos níveis estratégico e operacio-
nal, a minimização de redundâncias de competências e de estruturas e o 
esclarecimento de situações que podem ser equívocas quanto à linha de 
comando.” Os argumentos pretendem explicar a perda de autonomia dos 
Chefes de Estado-Maior (CEM), para estes “passarem a depender hierarquica-
mente do CEMGFA para todos os assuntos militares e respondendo este em 
permanência pela capacidade de resposta militar das Forças Armadas”. 

É óbvio que qualquer alteração no topo das Forças Armadas se repercute 
na organização, funcionamento e disciplina de uma instituição hierarquizada, 
até aos postos da base, pelo que, num Estado de Direito, essa é, entre outras, 
uma razão que torna impensável que uma entidade com responsabilidades 
na Instituição Militar assuma publicamente, de forma facciosa e passível de 
instigar divisionismos perturbadores da coesão militar, uma prática de con-
tactos informais com militares no ativo sobre assuntos de serviço. 

4. O cargo de CEMGFA na legislação em vigor
Pelas respetivas Leis Orgânicas, o EMGFA, a Marinha, o Exército e a For-

ça Aérea, são dotados de autonomia administrativa, na dependência do MDN. 
No enquadramento legal em vigor, o CEMGFA já dispõe dos instrumentos 
legais para o exercício, de pleno direito, do comando operacional das forças 
e dos meios da componente operacional do sistema de forças, em todas as 
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situações, incluindo o estado de guerra, e para as missões conjuntas e exter-
nas das Forças Armadas, dispondo, para este efeito, do Comando Conjunto 
para as Operações Militares. Porém, não podem ser previstas todas as situações 
em que as Forças Armadas poderão ser chamadas a atuar, nos termos da Lei. 

Não é demais afirmar que o CEMGFA, enquanto responsável pelo planea-
mento e implementação da estratégia militar operacional, tem ao seu dispor 
a Marinha, o Exército e a Força Aérea, ramos militares que têm como missão 
principal participar, de forma integrada, na defesa militar da República, nos 
termos da Constituição e da Lei, sendo fundamentalmente vocacionados para 
a geração, preparação e sustentação das forças da componente operacional 
do sistema de forças, assegurando também o cumprimento das missões re-
guladas por legislação própria e das missões de natureza operacional que 
lhes sejam atribuídas pelo CEMGFA. 

Desde 1982, o CEMGFA tem competências adequadas ao cumprimento 
das missões operacionais das Forças Armadas pelo que, ao longo de 25 anos, 
os detentores do cargo, oficiais generais dos três ramos com conhecimentos, 
pensamento estratégico, capacidade de liderança, experiência de comando 
e senso comum, com os CEM, projetaram forças conjuntas ou de um único 
ramo que, em diversas partes do mundo, em missões de paz e humanitárias 
da ONU, da OTAN ou da UE, honraram Portugal e mereceram rasgados 
elogios. 

Na cerimónia das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, em 10 de junho passado, na cidade do Funchal, 
o Presidente da República (PR) e Comandante Supremo das Forças Armadas 
(CSFA), aludiu aos “milhares de portugueses que estiveram, mês a mês, se-
mana a semana, dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, a cuidar de todos 
nós”, no âmbito da pandemia COVID-19, e teve “uma palavra, ainda mais 
forte e mais rendida e emocionada, para com as mulheres e os homens que, 
na Saúde, por todo o país, salvaram vidas e velaram por pacientes”. 

Neste propósito, o PR e CSFA também homenageou os militares, impondo 
as insígnias de Membro Honorário da Ordem Militar de Cristo aos Estandartes 
Nacionais do EMGFA, da Marinha, do Exército e da Força Aérea. 

Anteriormente, em 4 de novembro de 2018, por ocasião do desfile militar 
que assinalou o 100.º aniversário do Armistício da Grande Guerra, o PR e 
CSFA enalteceu a participação dos militares portugueses, ao longo da Histó-
ria de Portugal, e prestou homenagem “a quem deu à vida por um mundo 
melhor, na terra, no mar e no ar, um sem número de combatentes, que se 
bateram pela Pátria e pela Humanidade e que ainda hoje se batem”. Na 
oportunidade, o PR ainda referiu: “sem vós, militares de Portugal, sem o 
vosso prestígio, sem o respeito e admiração pela vossa missão insubstituível 
não há liberdade, nem segurança, nem democracia, nem paz que possam 
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vingar e quem, dentro ou fora, de vós, isto não entender, não entende nada 
do passado, do presente e do futuro de Portugal». 

Consequente com as suas palavras, o PR e CSFA impõs as insígnias de 
Membro Honorário da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade 
e Mérito Membro, nos estandartes militares da Marinha, do Exército e da 
Força Aérea. 

5.  A questão determinante para uma reforma nas 
Forças Armadas

Partindo do princípio que a resolução de qualquer problema não pode 
assentar em equívocos remendos e sendo do conhecimento público que a 
“questão determinante” das Forças Armadas, desde há muito tempo, é o ele-
vado grau de limitações em recursos para o cumprimento das missões que 
lhes competem, naturalmente, surgem duas perguntas:

Qual é a “questão determinante”, de nível estratégico ou operacional, que 
exige uma reforma da estrutura superior das Forças Armadas quando tudo 
indica que a modernização destas deve focar-se nos recursos da Armada, do 
Exército e da Força Aérea? 

Vai o reforço das competências do CEMGFA colmatar as limitações à 
operacionalidade das Forças Armadas? 

A exposição de motivos para a “nova LOBOFA” refere que a pretensa 
reforma “não representa uma rutura com o passado, antes procura dar con-
tinuidade a reformas anteriores”. Embora esta explicação, sem concretizar 
“lições aprendidas” e aludindo vagamente a “novos desenvolvimentos na ti-
pologia de ameaças e missões prevalecentes”, a proposta rompe com a rea-
lidade atual, designadamente, em três aspectos: subordina hierarquicamente 
os CEM ao CEMGFA, sem um desígnio nacional justificável, elimina a capa-
cidade deliberativa do Conselho de Chefes de Estado-Maior, que passa a ser 
órgão de consulta do CEMGFA e alivia a agenda do MDN, passando os as-
suntos dos ramos a ser intermediados pelo CEMGFA, exceto nas missões de 
busca e salvamento marítimo e aéreo, da responsabilidade da Marinha e da 
Força Aérea, respetivamente, ou nos projetos da lei de programação militar 
e da lei das infraestruturas militares, globalmente.

O MDN afirmou, na CDN sobre as autonomias dos ramos, que “está a 
pensar nos desafios de 2020 e 2030, muitíssimo interessado nas reacções, nas 
ideias dos oficiais que estão no ativo, dos oficiais superiores, dos oficiais 
subalternos, daqueles que vão ser as forças armadas do futuro e não despre-
za, de forma alguma a experiência do passado mas pensa que deve ser 
equilibrada também com aquilo que vem para o futuro”. Posteriormente, o 
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MDN disse publicamente que “não são os militares e muito menos os milita-
res do passado que devem decidir sobre como funcionam as Forças Armadas 
do presente e do futuro”. 

Tais afirmações apresentam visões que não correspondem a realidades, isto 
é, a promessa de um futuro esperançoso, sem tratar dos atuais problemas das 
Forças Armadas, a disponibilidade para o debate que afinal não é incentivado 
e a ideia de divisionismo que não existe entre militares do ativo, reserva e 
reforma. 

6. Os modelos estrangeiros
Ainda na CDN atrás referida, o MDN afirmou que “entre os países da 

NATO já não se encontra um modelo parecido com o português, na medida 
em que já evoluíram para um modelo mais adequado que é o CEMGFA ter 
autoridade sobre os três ramos e também sobre as novas valências, da ciber-
defesa e da saúde militar”. 

Além de outros aspectos não concordantes com tal afirmação, verifica-se 
que estes países, com diferenças de regimes, níveis de desenvolvimento, 
formas de governo, culturas, tradições e designações dos respetivos ministé-
rios da defesa, são distintos na organização, recursos e capacidades das 
respetivas forças armadas e designam o cargo mais elevado da hierarquia 
militar de “chefe de estado-maior de defesa”, cujas funções, na globalidade, 
não correspondem às previstas nos articulados das propostas em discussão 
que privilegiam o modelo de “estado-maior conjunto”. 

No intervalo de tempo que mediou entre o anúncio da reforma e a vota-
ção dos projetos legislativos na AR, foram trazidas a público duas publicações 
relacionadas com o assunto. 

A primeira, em março, uma síntese informativa sobre Organização Superior 
da Defesa Nacional: as Funções do Chefe do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas – Enquadramento Internacional, elaborada na Divisão de Informação 
Legislativa e Parlamentar da AR, a pedido do Presidente da CDN da AR, que 
“teve por objeto a análise, na Bélgica, Espanha, França e Reino Unido, das 
funções atribuídas nestes países ao titular do cargo equivalente ao de CEMGFA, 
bem como a relação do mesmo com o respetivo responsável politico e os 
chefes dos diferentes ramos das Forças Armadas”). Trata-se de um trabalho 
simples, claro e bem executado por assessores da AR, com a correta com-
preensão das diferentes especificidades e dependências das estruturas orgâni-
cas e das relações de comando superior militares nos países analisados.

A outra, uma publicação da Série E-Briefing Papers do Instituto da Defesa 
Nacional (IDN), com o título Tutela, Direção e Comando Superior das Forças 



539

Armadas na Europa do Século XXI – Análise Histórica e Comparativa, publi-
cada em maio, elaborada por Bruno Cardoso Reis, académico, investigador 
do IDN e assessor do MDN, que pretende comparar as estruturas de coman-
do superior das Forças Armadas de apenas quinze (ou dezasseis?) países 
europeus: Alemanha, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espa-
nha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, (Letónia?), Países Baixos, Reino Uni-
do, República Checa e Suécia). De uma forma geral, os casos apresentados, 
onde se incluem os países referidos nos parágrafos anteriores, privilegiam o 
conceito de “chefe de estado-maior de defesa” e não o de “estado-maior 
conjunto”. Trata-se de um trabalho pouco estruturado, com muitas lacunas e 
alguns equívocos ou discrepâncias.

A falta de um estudo credível sobre “exemplos de reforma em países aliados”, 
com critérios certificados e dispondo de um glossário especializado válido, 
onde sejam claramente explicados os conceitos de organização militar, as 
estruturas de base e operacionais dos ramos militares e as modalidades de 
comando das estruturas superiores das Forças Armadas, tal como o desco-
nhecimento de um balanço prévio sobre lições aprendidas, nomeadamente, 
quanto a dificuldades e problemas no sistema vigente, fragilizam, ou mesmo 
descredibilizam, a obtenção do tão desejado “consenso”. 

Nestes dois estudos publicados também sobressai o desconhecimento dos 
distintos autores no que concerne a bases de organização das Forças Armadas. 
Por exemplo, sobre a estrutura de organização das Forças Armadas Espanho-
las, no folheto sobre Tutela, Direção e Comando Superior das Forças Armadas 
na Europa do Século XXI (…), diz-se:

“ESPANHA: depois de importantes reformas em 2010 e 2014, acabou de realizar 
uma nova reforma em maio de 2020, visando aprofundar as anteriores, de 
acordo com o mote “el valor de lo conjunto”. Os Chefes dos Estados-Maiores dos 
Ramos ficam principalmente responsáveis pelo aprontamento e sustentação das 
forças. Cabe ao CHOD o comando direto de toda a dimensão operacional e 
reforça-se o Estado-Maior Conjunto (EMACON) e o Comando Conjunto de Ope-
rações (MOPS), é criado um Comando Conjunto do Ciberespaço. A Unidade 
Médica de Emergência (UME) está na dependência direta do CHOD.” 

Relevando apenas “el valor de lo conjunto operativo”, o autor publicou o 
organograma da estrutura operacional do CHOD, desintegrado da estrutura 
orgânica básica do Ministerio de Defensa de España [MDE] (https://www. 
defensa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/orga nigrama-minisdef.pdf), 
em anexo, o qual, sem equívocos, explicita as dependências do CHOD e de 
cada um dos Chefes de Estado-Maior, da Marinha, do Exército e do Exército 
do Ar, em relação ao Ministro de Defensa, bem como as relações de comando 
operacional na estrutura superior das Fuerzas Armadas, constantes, designa-
damente, no Real Decreto 521/2020, de 19-05, por el que se establece la orga-
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nización básica de las Fuerzas Armadas (Boletín Oficial de España, num. 143, 
de 21-05-2020, pp. 33781-33793), de que se transcreve o respetivo articulado, 
nas partes correspondentes às matérias consideradas para o presente texto:

“(…)
TÍTULO I

De los Jefes de Estado Mayor

Artículo 4. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
1. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ejerce, bajo la dependencia de la 

persona titular del Ministerio de Defensa, el mando de la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas y el mando del Estado Mayor de la Defensa. 

(…).

Artículo 5. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire. 

Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejérci-
to del Aire ejercen, bajo la autoridad de la persona titular del Ministerio de 
Defensa, el mando de su respectivo Ejército o de la Armada. 

(…).

TÍTULO II
Estructura operativa de las Fuerzas Armadas

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 6. Concepto y organización de la estructura operativa. 
1. La estructura operativa es la organización establecida para el desarrollo 

de la acción conjunta y combinada y dispuesta para el empleo de la fuerza 
en operaciones, en cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas, todo 
ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11, 15 y 16 de la Ley Orgánica 
5/2005, de 17 de noviembre. 

2. La estructura operativa de las Fuerzas Armadas se organiza en una 
cadena de autoridades militares situadas en tres niveles: 

a) Nivel estratégico: el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 
b) Nivel operacional: el Comandante del Mando de Operaciones y los co-

mandantes de aquellas organizaciones operativas que determine el Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa para la ejecución de los planes de contingencia. 

c) Nivel táctico: los comandantes de las organizaciones operativas que se 
generen. 

3. Las autoridades citadas en el apartado anterior contarán, bajo su mando 
y dependencia orgánica, con los órganos de apoyo y aquellos otros que se deter-
minarán en este real decreto y en las disposiciones que lo desarrollen, necesarios 
para el ejercicio de sus competencias y el cumplimiento de sus funciones. 
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Artículo 7. Las organizaciones operativas y sus comandantes. 
1. Las organizaciones operativas podrán crearse con carácter permanente 

o temporal. 
2. Las organizaciones operativas permanentes estarán directamente subor-

dinadas al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. En la ejecución de las opera-
ciones asignadas estarán bajo el control operacional del Comandante del 
Mando de Operaciones, con arreglo a la doctrina militar nacional o interna-
cional que proceda. Sus comandantes serán responsables del planeamiento, 
conducción y seguimiento de las operaciones que se determinen. La persona 
titular del Ministerio de Defensa, a propuesta del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, creará estas organizaciones operativas permanentes y 
desarrollará su composición y funciones y adaptará su misión, depen-
dencia y ámbitos de operación a los cambios del entorno operativo 
[negrito do autor].

3. Las organizaciones operativas que se creen con carácter temporal tendrán 
la estructura de mandos y fuerzas que determine el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, con arreglo a la doctrina militar nacional o internacional que proceda. 

4. Desde el momento de su nombramiento, corresponde a los comandantes 
de las organizaciones operativas el ejercicio de las competencias y funciones 
que la doctrina militar aplicable, nacional o internacional, les asigna y, en 
particular: a) Tomar parte, a su nivel, en el planeamiento de aquellas opera-
ciones en las que participe. b) Ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su 
autoridad de acuerdo con lo establecido en los planes en vigor. c) Llevar a 
cabo la integración de las fuerzas bajo su mando. d) Ostentar, en su caso, la 
representación militar nacional que se determine ante los mandos aliados o 
multinacionales de su nivel. 

(…).”

Também o IDN, no dia 05-05-2021, levou a cabo uma conferência online 
alusiva ao tema Reforming Defence – Concepts and Compared Experiences, 
com “o objetivo de discutir perspetivas analíticas sobre as reformas da Defe-
sa e analisar comparativamente experiências de diferentes países”, em que 
participaram “reputados académicos nas áreas dos estudos de segurança e 
relações civil-militares”, a saber:

–  Portugueses (a Diretora do IDN, o autor da publicação atrás referida, 
Nuno Severiano Teixeira e Ana Santos Pinto, ambos do IPRI-Nova, e 
João Rebelo, da Comissão Portuguesa do Atlântico);

–  Estrangeiros (Thomas Bruneau, professor emérito do Department of 
National Security Affairs at the Naval Postgraduate School, Monterey – 
California), Anthony King (professor da Universidade de Warwick – Rei-
no Unido), Félix Artega (oficial superior na reserva, do Exército Espanhol, 
e professor no Instituto Real Elcano – Madrid) e Olivier Zajec (Professor 
de Direito da Universidade Jean Moulin Lyon 3 – França). 

A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas
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Não se conhecem as eventuais conclusões deste webinar nem foram tor-
nados públicos os contributos do mesmo para a preparação técnico-jurídica 
nem para os decisores políticos da reforma pretendida. Não foram dadas 
explicações quanto à não intervenção de militares das Forças Armadas Por-
tuguesas no evento. 

7. Conclusão
Não é correto comparar situações incomparáveis. Dos 28 Estados europeus 

membros da NATO e dos 27 Países da UE, são 21 os Estados que integram 
as duas Alianças e, destes, apenas três – Bélgica, Espanha e França, duas 
monarquias e uma potência nuclear – são os indicados como referência para 
o estudo do modelo que se pretende instituir em Portugal. 

As diferenças entre os países são mais notórias quando comparados os 
conceitos estratégicos de defesa nacionais e os reflexos destes na organização 
das correspondentes forças militares. Comparar organizações militares pelo 
critério da subordinação hierárquica dos CEM, o que é um processo perigo-
samente redutor para importar modelos de organização de forças armadas, 
embora, para a concentração de poderes no CEMGFA seja também utilizado 
o argumento de que “a grande maioria dos países aliados com Forças Arma-
das de referência, no espaço geopolítico da Europa Ocidental e Atlântica” 
tem esse modelo. 

Portugal não tem um conceito estratégico que justifique a alteração do 
modelo em vigor. No entanto, em coerência com o seu Programa – 2019-2023, 
o Governo enviou também ao Parlamento uma proposta de lei das Grandes 
Opções para 2021-2025, reiterando uma “reorganização das Forças Armadas 
em função do produto operacional, no sentido de privilegiar uma estrutura de 
forças baseada em capacidades conjuntas e assente num modelo de organiza-
ção modular e flexível e uma efetiva arquitetura de comando conjunto”.

Nenhuma força conjunta ou de componente (marítima, terrestre, aérea ou 
cyber) poderá ter melhor desempenho sem os recursos adequados ao cumpri-
mento das missões. Dizer-se que as críticas às pretensas alterações “são contra 
esta reforma”, é um erro, pois tais comentários apelam, isso sim, a um deba-
te prévio, que inclua as Forças Armadas, preferencialmente fora da crise pan-
démica, numa oportunidade para se conseguir uma boa reforma. Em assuntos 
que envolvem as Forças Armadas, não deve haver vencedores nem vencidos. 

Um processo de alterações da LDN e da LOBOFA exige o consenso, com 
tranquilidade e transparência de métodos, num tempo adequado e sem pres-
sões apaixonadas, beneficiando de consultas ponderadas de especialistas, 
incluindo a participação, além do MDN e do EMGFA, dos ramos e do Insti-
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tuto Universitário Militar, sem beliscar a coesão dos militares, um dos pilares 
das Forças Armadas, antecipando a discussão e a decisão nos órgãos institu-
cionais, aliás como foi sempre prática noutros processos legislativos deste 
âmbito. 

Não é despiciendo estar atento a um conselho de Bruno Reis, incluso na 
sua obra acima citada, igualmente como contributo para o “bom-sucesso” da 
dita reforma: “haver um amplo debate público sobre estes temas, com espe-
cialistas civis e militares, naturalmente, no que diz respeito a estes últimos, 
de acordo com as regras habituais – no resto da Europa e em qualquer de-
mocracia consolidada – que garantem que ninguém se arroga indevidamente 
o estatuto de porta-voz das Forças Armadas fora da hierarquia legalmente 
constituída e do respeito pela tutela democrática das mesmas (p. 10)”.

De igual modo, a CDN, nos seus Pareceres de 11-05-2021, sobre as pro-
postas e projetos de lei elencados no n.º 2 do presente texto, antes da pri-
meira Votação Parlamentar dos mesmos, assumia, em relação às mesmas e 
no referente a “consultas facultativas”, que “em sede de discussão na espe-
cialidade poderá a Comissão deliberar no sentido da audição do MDN, do 
CEMGFA e dos CEM da Armada, do Exército e da Força Aérea, para além de, 
à semelhança do sucedido no processo de revisão anterior, de antigos incum-
bentes dos cargos mencionados, ou outras personalidades de especial relevo 
ou ligação às áreas da Defesa Nacional e das Forças Armadas”. Na discussão 
na especialidade, foram ouvidos apenas os quatro Chefes Militares, em au-
diências não públicas. 

As intervenções públicas do MDN sobre o assunto e o facto de o mesmo 
governante ter considerado a defesa da autonomia dos ramos militares, que 
consta das Leis Orgânicas dos mesmos, como “guerras passadas, de natureza 
corporativa”, bem como a desconsideração de militares da reserva e reforma, 
fazem recordar tempos da “peste grisalha” de má memória! 

Congratulamo-nos pela vinda a público da notícia de que, em sede de 
discussão e votação indiciária na especialidade, a CDN incluiu a “autonomia 
administrativa” dos Ramos nas propostas em apreço, apesar de se manter o 
exercício de comando completo do CEMGFA em relação àqueles. 

O défice de debate sobre alterações à LDN e à LOBOFA, observado, po-
deria ter sido mais compensado na Assembleia da República, onde a CDN 
teve a oportunidade de desenvolver mais esforços para habilitar os deputados 
a decidirem, com conhecimento e responsabilidade, sobre matérias tão rele-
vantes no âmbito da Defesa Nacional e das Forças Armadas. 

Num país com problemas (sociais, económicos, financeiros, sanitários…) 
não se compreende que se tenha gerado um “não problema” sobre a estru-
tura superior das Forças Armadas sem que, previamente, tivesse sido atuali-
zado o CEDN.
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A reforma da estrutura superior das  
Forças Armadas vai reforçar as suas  

capacidades e torná-las mais capazes?*

Major-general Carlos Branco**
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pp. 545-550

O processo da reforma da estrutura superior das Forças Armadas (FA) 
promovida pelo Governo, em discussão parlamentar na data em que este 
texto foi escrito, merece ser abordado de duas perspetivas diferentes relativa-
mente autónomas: a forma e o conteúdo. Comecemos pela primeira, pelo 
modo como o processo foi conduzido politicamente. Os dirigentes da Nação 
têm de estar cientes de que a legitimidade democrática subjacente ao exercí-
cio da sua autoridade não deve ser utilizada como refúgio ou escapatória para 
práticas autocráticas. Bem pelo contrário, numa democracia, assiste aos cidadãos 
o direito de escrutinarem as decisões políticas. Não é saudável que os deten-
tores do poder consideram o escrutínio uma coisa “chata”, incorrendo no erro 
de pensar que a legitimidade democrática de que gozam serve para tudo.

As reações ao projeto, nomeadamente por parte de militares na reserva e 
na reforma, teriam seguramente contornos diferentes se não tivesse o proces-
so sido gerido da forma desastrada e amadora que é conhecida, criando ina-
bilmente antagonismos indesejáveis e desnecessários.

Não só não se percebe porque é que os Chefes de Estado-Maior dos Ramos  
(CEM) foram excluídos do processo, como não se entende porque não lhes 
foram explicados os motivos da reforma. Reveste-se de contornos vexatórios 
pedir-lhes uma resposta a um assunto desta amplitude em menos de 24 horas.

É grave tentar justificar este tipo de comportamentos com a legitimidade 
democrática. Para além desta legitimidade, também existe responsabilidade e 
respeito democrático. Ninguém entende a razão que subjaz à forma descortês 
e desrespeitosa como o Ministro da Defesa Nacional (MDN) tratou os CEM 
dos três Ramos.

 * Artigo submetido à Revista Militar para publicação em 23 de junho de 2021.
** Sócio Efetivo da Revista Militar.
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O “debate” decorreu com alguns incidentes facciosos. Duas notas, entre 
muitas, merecem destaque. A publicação de um pseudo estudo sobre estrutu-
ras superiores de forças armadas de vários países, onde se comparavam, entre 
outros, os casos da Eslovénia, da Croácia, da Alemanha e do Reino Unido, 
sem se explicar o que os distingue. Cabe dizer que a comparação é enviesa-
da, selecionando convenientemente os assuntos para identificar “tendências”.

Outro caso, prende-se com as intervenções do Chefe do Estado-Maior-
-General da Forças Armadas (CEMGFA) e dos CEM na Comissão de Defesa 
Nacional da Assembleia da República (CDN). À boa maneira “orwelliana”, 
apenas a do primeiro foi tornada pública, por ser favorável à narrativa das 
propostas governamentais. As dos CEM não foram divulgadas, impossibilitan-
do a opinião pública e os especialistas de conhecerem os seus argumentos.

A não audição de várias organizações pela Comissão Parlamentar de De-
fesa é igualmente reveladora do estado da arte sobre a matéria. O tema assu-
me contornos cínicos quando fontes do MDN afirmam que “para uma reforma 
ser bem-sucedida é importante… haver um amplo debate público sobre estes 
temas”. É claro que se tratou de uma decisão política sem ser precedida de 
qualquer debate, assumindo-se que a legitimidade política torna uma perda 
de tempo e um desperdício ouvir intervenientes habilitados, esquecendo que 
a democracia não se restringe nem se esgota nos atos eleitorais.

A matéria de conteúdo é igualmente de uma imensa gravidade. Se esta 
reforma pretende adotar as melhores práticas, como anuncia, fazendo o que 
de melhor fazem os nossos parceiros e aliados, devia ter começado por fazer 
a reforma da defesa e não a da estrutura superior das Forças Armadas. Esta 
última seria integrada e uma consequência da primeira. Esta iniciativa em que 
o MDN está tão empenhado não conduz à criação de um “Estado-Maior de 
Defesa” nem de um “Chefe de Defesa”, como existe nos países considerados 
referências.

Tal ousadia implicava mudanças estruturais significativas no Ministério da 
Defesa. Tal arrojo permitiria, por exemplo, que o MDN monitorizasse a im-
plementação das ações relativas às estratégias setoriais identificadas no con-
ceito estratégico de defesa nacional, e que terminasse com a duplicação de 
ações entre o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e a Direção-
-Geral de Política de Defesa Nacional, e fundir estes dois organismos. Referi-
mo-nos, por exemplo, ao planeamento estratégico de defesa. Esta reforma 
reveste-se ainda da singularidade de o MDN prescindir de funções e atribuí-las 
ao CEMGFA.

Argumenta-se, para justificar um novo modelo de reforma, vagamente e 
em abstrato, como aumento da eficácia e da eficiência sem explicar como e 
porquê. Em que domínios se pensa aumentar a eficácia e a eficiência das FA? 
Que estudos foram feitos? Que poupanças vai provocar? Quantos militares vão 
ser libertados de funções de Estado-Maior para a componente operacional?
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A reforma da estrutura superior das Forças Armadas vai reforçar 
as suas capacidades e torná-las mais capazes?

Convém recordar a uns e explicar a outros que a Força de Reação Imedia-
ta é única situação em que as FA se envolvem nacionalmente ao nível con-
junto. O conceito “conjunto” aplica-se ao nível operacional, e com esforço ao 
nível tático em unidades de escalão elevado; nunca ao nível das unidades de 
escalão companhia e batalhão, os escalões em que Portugal destaca forças. 
Por isso, não passa de um exercício desajeitado destinado a audiências desin-
formadas afirmar que se não fizermos esta reforma arriscamo-nos a preparar 
as nossas FA para as guerras do passado, mas não para as guerras do futuro.

Como acontece frequentemente em muitos debates sobre coisas sérias em 
Portugal, também este teve o “mérito” de se consumir com questões marginais. 
A questão central não se prende, ao contrário do que tem dominado a “dis-
cussão”, com o reforço do comando operacional do CEMGFA, que já existia 
do antecedente, estando agora previsto ser reforçado, mas sim na exagerada 
concentração de poderes no CEMGFA noutros domínios, que não o operacio-
nal, indevidamente confundido e tratado como comando operacional. Trata-se, 
pois, não de comando operacional, mas de algo que se aproxima de coman-
do completo. Referimo-nos à atribuição ao CEMGFA de poderes na área fi-
nanceira, dos equipamentos e das infraestruturas. Não faz sentido concentrar 
numa pessoa um leque tão alargado de poderes. É perigoso e desnecessário. 
Como demonstraremos, não se traduz em benefícios. Abre as portas ao des-
potismo, sintomas já noticiáveis sem a lei ter sido ainda aprovada.

Qual a vantagem em reforçar o comando operacional do CEMGFA? Não 
foi explicado. Nenhuma missão deixou até hoje de ser cumprida devido às 
“limitações” do modelo em vigor. Apesar de não ter sido explicado, podemos 
concordar que possa ser útil nalgumas situações. A centralização de poder que 
agora se vem propor pode eventualmente melhorar, nalguns casos, a rapidez 
da resposta operacional. Mas apenas isso. Os aspetos positivos estão longe de 
superarem os negativos. Não é problemática a criação de um Estado-Maior 
conjunto em apoio do CEMGFA, para dirigir operações militares longe do 
território nacional. O que não é admissível é o aproveitamento desse desen-
volvimento potencialmente benéfico para alargar o poder do CEMGFA desne-
cessariamente a outras áreas funcionais.

Uma avaliação do mérito da iniciativa legislativa em causa exige respostas 
inequívocas a algumas questões incontornáveis. Por exemplo: porque é que o 
Conselho Superior Militar vai deixar de ser um órgão de Estado diretamente 
responsável pela defesa nacional? Porque é que o Conceito Estratégico Militar, 
presentemente elaborado pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior (CCEM), 
vai passar a ser elaborado apenas pelo CEMGFA? Qual a razão para as missões 
específicas das FA elaboradas com base num projeto do CCEM passarem a ser 
elaboradas com base num projeto do CEMGFA? Que motivos levam a que o 
sistema de forças elaborado com base num projeto do CCEM passe a ser res-
ponsabilidade apenas do CEMGFA? Alguém que explique de modo claro quais 
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os benefícios em passar aquelas prerrogativas de órgãos colegiais para o poder 
de uma única pessoa, e como é que essa transferência de competências vai 
aumentar a eficácia e a eficiência do funcionamento das FA.

Esta nova abordagem vem romper com o sistema de checks and balances 
em vigor, com a negociação que envolve, que, apesar das vicissitudes que en-
cerra, tem provado ser eficaz. Dada as diferenças existentes entre os Ramos das 
FA, não há vantagem, nem faz sentido que decisões em matéria orçamental, 
planeamento estratégico militar, missão das FA, dispositivo e sistema de forças 
não resultem de um processo colegial. A isto, acrescentam-se as leis da progra-
mação e das infraestruturas militares. Não se vislumbra a vantagem de excluir 
os CEM do processo de decisão em matérias como o planeamento estratégico 
de médio e longo prazo, ou como a estratégia genética e estrutural, as quais 
não requerem nem exigem respostas rápidas, ao contrário das operações mili-
tares, onde a rapidez da decisão pode ser um fator diferenciador.

Parece óbvio que a concentração do poder decisional na discricionarieda-
de de uma única entidade aumenta o risco de erro, sobretudo se essa entida-
de carecer de experiência profissional, em particular operacional, que o im-
peça de ponderar adequadamente o aconselhamento.

Não se conhece nenhuma organização saudável em que não exista tensão 
na alocação de recursos e onde não existam mecanismos de negociação para 
a dirimir. Essa tem sido a principal função do CCEM, que se pretende agora 
suprimir. Ao abolir o sistema de checks and balances materializado pelas atri-
buições do CCEM, rompe-se com as clausulas de salvaguarda existentes, 
exacerba-se o corporativismo e corre-se o sério risco de transformar o cargo 
de CEMGFA num ajuste de contas cíclico. Não há qualquer inconveniente que 
o estudo e o processamento daqueles assuntos seja feito pelo Estado-Maior 
conjunto. Deve, aliás, sê-lo. Mas a decisão sobre essas matérias tem de ser 
colegial. Uma coisa é o processamento dos estudos, outra é a decisão.

A centralização das decisões de natureza orçamental, excluindo uma vez 
mais os CEM, criará tensões corporativas e abrira a caixa de Pandora. O mes-
mo se aplica à Lei de Programação Militar e à Lei de Infraestruturas Militares. 
A ser aprovado o diploma em causa, o primeiro teste ocorrerá já no próximo 
ano durante a revisão da LPM. Um pensamento maturado sobre estas matérias 
desaconselha vivamente a concentração da decisão numa pessoa inibindo um 
processo negocial genuíno. Uma das consequências desta reforma será o au-
mento da competição entre os Ramos das FA pelos recursos escassos.

Se a justificação para a concentração de poderes é a eficiência, então po-
demos aplicar o mesmo critério a outros domínios da vida pública nacional. 
Porque será que temos serviços de informações internos e externos diferen-
ciados? Por algum motivo os serviços de informações são organizações distin-
tas, e com identidade própria. Imperativos de outra natureza assim o justificam. 
Seguindo o raciocínio que se quer agora aplicar às FA para justificar ganhos 
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de eficiência, podíamos ter apenas um serviço de informações e poupar uma 
secretaria-geral do sistema de informações da República, de utilidade muito 
questionável, pelo menos nos termos em que foi concebida. Poderíamos apli-
car este princípio a outros órgãos da República e ao sistema de equilíbrio de 
poderes estabelecido na Constituição da República. Seria uma discussão longa.

Outro argumento recorrentemente utilizado para justificar esta reforma é o 
das melhores práticas, recorrendo ao que se faz noutros países. O que é es-
trangeiro é bom. Esta postura lembra-nos Fernando Pessoa quando escrevia 
que “provincianismo consiste em pertencer a uma civilização sem tomar parte 
no desenvolvimento superior dela – em segui-la, pois, mimeticamente, com 
uma subordinação inconsciente e feliz”. Parece ser o caso de alguns analistas 
que vêm acenar com modelos adotados por outros países com FA de dimen-
são igualmente reduzida (Bélgica, Holanda, Suécia e Dinamarca). Não se podem 
seguir modelos sem se perceber o racional da sua construção, as realidades 
históricas, políticas e estratégicas que lhe estão a montante. Não choca que na 
Bélgica, independente há menos de 200 anos e com problemas sérios de iden-
tidade nacional, o Exército passe a ser designado por componente terrestre. 
Neste capítulo, a Bélgica não poderá naturalmente servir de referência.

Será que na lista dessas boas práticas esses analistas estão a pensar: em 
selecionar o CEMGFA através da Comissão de Recrutamento e Seleção para a 
Administração Pública (CReSAP), em que num dia se é brigadeiro general e 
no outro general (quatro estrelas), como já aconteceu na Dinamarca? Em que 
um civil pode concorrer ao cargo de CEMGFA? Ou transformar a Marechaus-
see, a equivalente holandesa da Guarda Nacional Republicana (GNR), no 
quarto Ramo das FA sob o comando do MDN, em vez do Ministério da Ad-
ministração Interna (MAI)?

Será que estes analistas estão a pensar no reforço da Intelligencia militar, 
como na Holanda, “dissolvida” em Portugal? Alguém deveria ainda explicar a 
singularidade e as vantagens de passar a rede de adidos militares para a de-
pendência direta e funcional da DGPDN, quando faz todo o sentido mantê-la 
na cadeia de comando militar trabalhando em estreita coordenação com os 
serviços de informações militares, ou com os seus resquícios. Esta proposta, 
além de não se encontrar em linha com as melhores práticas dos nossos par-
ceiros e aliados, baseia-se numa justificação falsa.

Uma vez que o MDN insiste nas melhores práticas levadas a cabo por 
parceiros e aliados, não poderia deixar de lhe sugerir duas: em primeiro lugar, 
promover uma “Revisão Estratégica de Defesa” e com base nela elaborar um 
“Livro Branco de Defesa”, para sabermos às quantas andamos e para onde 
vamos; em segundo lugar, que os serviços do seu Ministério façam os anuários 
estatísticos de Defesa. Estamos em 2021, e o último feito é de 2016. Esperemos 
que isto não seja um indício técnico da qualidade de funcionamento do seu 
ministério.

A reforma da estrutura superior das Forças Armadas vai reforçar 
as suas capacidades e torná-las mais capazes?



Revista Militar

550

Dito isto, e mais havia a dizer, tem de ficar claro que esta reforma não fará 
as FA darem o salto em frente. Não vai melhorar o seu output operacional, nem 
as suas capacidades. Depois da sua aprovação e do foguetório mediático que 
lhe seguirá, as fragatas continuarão encostadas sem dinheiro para a manutenção 
e combustível, o arsenal do Alfeite continuará com o modelo de gestão auto-
fágico e comatoso conhecido por todos. Situações semelhantes continuarão a 
ocorrer nos outros Ramos. Escusa, por isso, o MDN de apresentar esta reforma 
como a reforma do século, porque não o é e está longe de o ser.

Para que isso acontecesse, seria necessário um investimento em tecnologia 
e capacidades militares. Como é hábito em Portugal, esta “reforma” não tem 
um custo associado. Não sabemos quanto é que vai custar aos cofres do Es-
tado. Inferir, sem fazer este exercício, que vai melhorar a eficiência, lembra-nos 
o ditado popular: presunção e água benta, cada um toma a que quer. Ainda 
hoje não se sabe quanto custou (nem quanto está a custar) a reforma levada 
a cabo há 15 anos no Exército, em que muitas decisões por inexequibilidade 
tiveram de ser revertidas.

Levanta-se ainda ao redor desta ideia reformista outra questão incontorná-
vel. Muitos mentores desta reforma, uns de forma mais audível do que outros, 
argumentam que a missão das FA já não é defender o território nacional, mas 
sim produzir segurança longe do território nacional. Este pensamento é uma 
das premissas escondidas subjacente a esta reforma. Insere-se numa lógica que 
escapa ao tema deste artigo, que se prende com a subjugação das identidades 
nacionais a identidades supranacionais, em detrimento da soberania nacional. 
Seria interessante saber como interpretam o facto de vários países da União 
Europeia terem forças de defesa territorial, como, por exemplo, a Dinamarca, 
um quarto Ramo das FA formado por reservistas vocacionado para a defesa 
territorial (a Home Guard) na dependência direta do Ministro da Defesa Na-
cional? O facto de a defesa territorial ser nalguns países uma tarefa de menor 
importância, dependendo da localização geográfica do país em causa, não 
significa que se tenha tornado obsoleta, mesmo quando não exista uma amea-
ça direta ao território nacional. Apenas diminui de importância.

O que está em causa neste debate não é um confronto maniqueísta entre 
conservadores retrógrados e progressistas iluminados, mas sim o confronto 
com a mediocridade de um pensamento materializado no projeto de reforma 
que se encontra para aprovação na Assembleia da República. O que era im-
portante ter sido feito, não foi. O MDN não foi capaz de tornar as FA atrativas. 
Mesmo com o aumento do desemprego continuam a escassear voluntários, e 
só não há uma debandada generalizada dos quadros permanentes, porque 
foram agravadas as medidas que impedem a sua saída. As FA nacionais con-
tinuam a afastar-se das suas congéneres europeias, facto que a propaganda 
não consegue esconder nem iludir. A exiguidade para que caminham deveria 
ser motivo da maior preocupação. E isso não tem a ver com esta reforma da 
estrutura de comando, que nem paliativo chega a ser.
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Explicar o momento histórico vivido com a Época Napoleónica é uma ta-
refa bem difícil pela asfixiante bibliografia a estudar. No princípio do século 
XX, Jacques Bainville dizia que uma boa biblioteca napoleónica deveria ter uns 
10.000 livros, mas já a Napoleonischen Zeiltalters de Kircheisen, em Berlim, 
referia mais de 100.000 obras em 1908. Jean Tulard, o reputado historiador de 
Napoleão neste século XXI, diz que serão agora mais de 200.000 títulos! De 
facto, depois de Jesus Cristo, nenhuma figura Histórica foi mais abordada em 
literatura, seja em biografias ou em trabalhos de História, que a Pessoa, a sua 
Vida e as suas Obras, que Napoleão Bonaparte! Para o bem, e para o mal...

Um dos biógrafos portugueses de Napoleão, Teixeira de Pascoais, dizia 
“Napoleão não cabe na sua época. É um Deus da Antiguidade que se atrasou 
no caminho”. Mas Napoleão foi apenas um ser humano, como nos lembra a 
cena imortalizada num quadro de David, retratando o jovem e impetuoso 
general Bonaparte trajando paramentos teatrais e avançando com grande 
pompa para o altar na Catedral de Notre-Dame, onde o esperava o Papa para 
o seu coroamento, ‘o sacre’, rodeado de uma multidão de dignitários rica-
mente aperaltados, e conta-se que quando avançava, se voltou para o seu 
irmão mais velho (que ele fará Rei de Espanha), sussurrando: “José, se o 
nosso pai nos visse !...”.

Todos os seus atos foram recolhidos, analisados e discutidos. Todas as 
suas alegadas palavras também. Daí a confusão no que respeita às suas con-

* Licenciado em Ciências Políticas pelo Instituto de Ciências Políticas e Doutorado em Sociolo-
gia Económica na EPHE (Sorbonne). Foi diplomado pela E.N.A. do Governo Francês. Seguiu 
carreira diplomática, depois banca internacional e administração de empresas financeiras e 
industriais. Após aposentação, fundou e gere a editora Tribuna da História. É investigador de 
história e filosofia política.
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ceções políticas, às suas ideias e ao seu “sistema napoleónico”. A contradição 
dos textos provoca muitas confusões. Por vez, dizia uma coisa, outras vezes 
dizia o contrário. Talvez tenha sido sincero as duas vezes, talvez não tenha 
sido sincero nenhuma. Hilaire Belloc (“Napoleon”, Londres, 1934, p. 12) ex-
plicava: “uma breve leitura de Napoleão convence-nos que falava livremente 
e contraditoriamente, às vezes com um objetivo, por vezes com outro. Amiúde 
é tão-somente a expressão momentânea de qualquer fantasia que lhe passava 
pela cabeça, de uma paixão ou de alguma desculpa”. Em 31 de março 1797, 
em Klagenfurt, dirigindo-se ao Arquiduque Carlos, generalíssimo austríaco, 
Napoleão general vitorioso da campanha de Itália, diz-lhe: “Senhor General-
-em-Chefe, os militares valentes fazem a guerra e desejam a paz… se aceitar 
a proposta que tenho a honra de aqui Vos fazer e que poderá salvar a vida 
de pelo menos um homem, sentir-me-ei mais orgulhoso que dos louros cívicos 
que haverei merecido e das glórias que podem advir das minhas vitórias mi-
litares!”. Porém, em 26 de junho de 1813, em Dresden, Napoleão assegura a 
Metternich: “Vós não sois soldado e não sabeis o que se passa na alma de um 
soldado... um homem como eu não se preocupa com a vida de um milhão de 
homens!”. Em cada momento, utiliza a linguagem adequada, que em distintas 
ocasiões faz contraditória.

De jovem oficial de sucesso a figura de chefe mili- 
tar

Anteriormente à revolução francesa, Napoleão militava no ódio à França, 
em defesa da sua Córsega natal, que fora anexada à monarquia francesa, um 
ano antes do seu nascimento, em 1769 (curiosamente, nasceu no mesmo ano 
que Wellington, aquele que, 46 anos mais tarde, em Waterloo irá pôr fim à 
sua carreira épica!). As suas atividades políticas, próprias de um adolescente 
da pequena nobreza local, obrigam-no a refugiar-se no colégio d’Autun, em 
França, com o beneplácito do governador francês da Córsega, o conde de 
Marbeuf, amigo de seu pai e de sua mãe. Passará depois pelo colégio militar 
de Brienne, aonde decide enveredar por uma carreira militar e finalmente 
frequenta a Escola Militar em Paris, aonde as suas qualidades em matemática 
o fazem escolher a carreira de oficial de artilharia. Como cadete na Escola 
Militar continuou devorador de livros, em particular leitor entusiasta de Rou-
sseau e Voltaire e, segundo testemunhos, consagra todo o seu tempo livre 
na leitura do ideário iluminista francês.

Com o rebentar da Revolução Francesa, já segundo-tenente, adere logo 
ao movimento revolucionário. Em 1789, jovem oficial com 20 anos, é man-
dado reprimir os habitantes de uma aldeia sublevada com quem a sua cons-
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ciência política simpatiza. Antes dos soldados dispararem grita: “que a gente 
honrada volte a suas casas, só disparo sobre a canalha!”. A multidão dispersou-
-se... não queria ser associada a ‘canalha’! Apenas com o posto de capitão 
artilheiro, em 1793, teve um papel decisivo na conquista revolucionária re-
publicana da base naval de Toulon. A marinha em França foi classicamente 
aliada da monarquia francesa, ali ajudada pelas marinhas espanholas e britâ-
nicas (ainda hoje a Marinha, em França, é designada de ‘La Royal’...). Este 
despreendimento de tradições e a sua adesão ideológica preferencial, explica 
talvez a sua insensibilidade a sentimentos nacionalistas. Mais tarde, no entan-
to, a sua política externa de anexação militar de ‘nações’ e ‘países’ irá fazer 
acordar com vigor os nacionalismos na Europa. O seu sucesso como oficial 
artilheiro no cerco de Toulon, onde está com o exército da Convenção e 
onde é ferido, e onde contribui com iniciativas táticas arrojadas para a vitória 
dos republicanos, fê-lo ser notado por importantes chefes revolucionários que 
o irão levar para o centro político da Revolução Francesa na capital. A sua 
militância revolucionária levá-lo-á, em 20 de junho de 1792, quando da re-
pressão violenta em Paris ao cerco popular à Assembleia, a dizer a Bourrien-
ne: “varridos 400 ou 500 com os meus canhões, o resto desaparecerá a correr...”. 
Mais tarde, no Vendimiário, depois da queda de Robespierre, que tanto o 
tinha ajudado, quando se discutia o direito de usar a força contra as revoltas 
populares realistas, conta ele próprio nas suas memórias ter então dito: “estão 
à espera que o povo lhes dê autorização para atirar contra eles?... Então aban-
donei os advogados que se afogavam em palavras, e fiz marchar as tropas!”. 

Em Paris, após subsequentes ações notórias, políticas e militares, é nomea-
do general de brigada com 26 anos de idade, e, em 1796, é enviado coman-
dar um exército de 60.000 homens para confrontar o exército Sardo-Austríaco 
de 80.000 militares no norte de Itália, que ameaçavam as fronteiras a Leste 
da França revolucionária Republicana. Carismático e brilhante estratega, par-
tilhando privações com seus soldados, corajoso e exemplar nos esforços físi-
cos que lhes pede. Com a sua audácia tática ganha batalhas, expulsando os 
austríacos do norte de Itália (Lodi, Arcola, Rivoli), cria as repúblicas de Ligú-
ria e Cisalpina, impondo tratados ao Vaticano e ocupa Veneza e Génova. 
Conquista a confiança cega dos seus soldados e será idolatrado por estes, 
reunindo um grupo de oficiais leais e de valor militar que o seguem e que a 
épica napoleónica fará famosos.

Como chefe militar, Napoleão deu seguimento às novas doutrinas desen-
volvidas com a Revolução Francesa, de uso de grandes massas de cidadãos-
-soldados em colunas de ataque, e em movimentações territoriais rápidas, 
vivendo dos recursos locais. Confronta militarmente as grandes potências do 
continente da Europa, batendo espetacularmente o Império Austríaco (Aus-
terlitz), a Prússia (Iéna), e a Rússia (Fridland), ocupa a península Italiana, a 



Revista Militar

554

Holanda e a Flandres, os vários pequenos estados Alemães, empurrando a 
Rússia para o leste Europeu, obrigada a assinar um Tratado de paz em Tilsit, 
em junho 1807. Na Europa resistem só a Grande-Bretanha, e os neutros Sué-
cia, Dinamarca e Portugal, pois a Espanha colaborava, desde 1795. Mas, ape- 
sar de ser um excelente comandante operacional, a partir de 1810, com o 
desgaste das suas constantes campanhas, com a reação patriótica dos Europeus, 
e com a atuação militar cada vez mais eficiente das nações que tentava con-
trolar, começam maior dificuldades para o Império napoleónico. Em 1806, 
lançou o Bloqueio Continental Europeu ao comércio britânico, mas esta po-
lítica fracassa, porque contornada por muitos. Após Tílsit, em junho 1807, 
decide apoderar-se das Armadas dos dois países neutros, Dinamarca e Por-
tugal, para compensar as perdas de Trafalgar e viabilizar a invasão de Ingla-
terra, mas os Britânicos antecipam-se e apoderam-se eles da marinha de 
guerra dinamarquesa. Portugal retira em tempo a sua Armada e a Família 
Real, transferindo a capital para o Brasil, salvando assim a sua independência. 

Napoleão foi deixando de ser invencível, começando por perder estrate-
gicamente as suas três campanhas em Portugal, de 1808 a 18011, devido à 
reação combatente das populações portuguesas e ao empenho, perícia tática 
e disciplina militar dos aliados britânicos e dos soldados portugueses, suces-
sos que vão encorajando a revolta das nações ocupadas, em Espanha e no 
norte da Europa. Em 1812, acontecerá a desastrosa invasão da Rússia por 
Napoleão. Com um exército de 680.000 soldados, só regressam batidos 35.000 
homens! Finalmente, em 1813, revoltam-se com sucesso no norte da Europa 
as nações alemãs e austríacas, ajudadas pelos russos e suecos (vitória na 
batalha de Leipzig), e, em junho desse mesmo ano, soldados britânicos, por-
tugueses e espanhóis expulsam o rei José Bonaparte e as tropas napoleónicas 
da Espanha (batalhas de Vitória, Pirenéus e S. Sebastian). Por fim, em 1814, 
começa a invasão da França, anglo-portugueses-espanhóis no Sul, até Bordéus 
e Toulouse, e russos-prussianos-austríacos-suecos no Norte, até Paris, culmi-
nando com a primeira abdicação do Imperador Bonaparte, em abril. Depois 
de escapar do exílio na ilha italiana de Elba, com os Aliados reunidos no 
Congresso de Viena. Durante Cem Dias, Napoleão tenta reformular o Império 
numa versão constitucional liberal, reorganiza o exército e confronta de novo 
uma coligação militar de Aliados Europeus do norte da Europa. É batido em 
Waterloo, em junho de 1815, seguindo-se a segunda abdicação, a sua entre-
ga à Royal Navy e o seu segundo exílio, desta vez para a longínqua ilha de 
St. Helena no Atlântico Sul.

A organização dos seus exércitos foi marcada pela racionalidade e rigor 
matemático das especialidades e dos corpos profissionais. Em combate, ino-
vou na utilização massiva da artilharia no campo de batalha, no arrojo e 
rapidez das marchas e dos movimentos táticos, pela mobilização do entusias-
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mo e coragem física (Legião d’Honra, títulos nobiliárquicos, mobilidade de 
postos) e por uma arquitetura estética que impressionava. Pela negativa, ficou 
marcado pelas as destruições que seus exércitos causavam com a sua políti-
ca de ‘viverem das terras e das populações’ e por saques e execuções de 
cidadãos nas terras que ocupavam (Portugal perdeu 300.000 habitantes, cerca 
de 10% da população, com destruições e numeroso património saqueado). 
As batalhas napoleónicas mobilizavam exércitos de grande dimensão, com 
conscrições militares que pesavam dolorosamente nas populações e na eco-
nomia dos vários países europeus (Portugal, em 1811, teve o maior exército 
de sempre, relativamente à sua população de 3.100.000 habitantes, cerca de 
70.000 soldados de Linha, 57.000 soldados de Milícia e numerosas unidades 
de Voluntários e de Ordenança, mais cerca de 12.000 homens para a Armada 
e várias outras unidades destacadas para as colónias). 

A carreira política e as ideias do primeiro cônsul
Após o sucesso espetacular das suas campanhas militares contra os exér-

citos austríacos no norte de Itália, em 1796/7, de regresso a Paris, a popula-
ridade de Napoleão é ainda acrescida pelo seu expediente determinado e 
eficaz na proteção do Diretório jacobino que governava a jovem República. 
Porém, receosos da presença deste herói dispondo de força militar na capital, 
os membros do Diretório, e Talleyrand de quem já recebia apoio, encorajam 
o jovem general a partir em cruzada com 40.000 soldados e 350 navios para 
o Egito, com a finalidade de confrontar o poder do império mercantil Britâ-
nico, velha preocupação francesa. Após conquistar Malta, combater nas Pirâ-
mides contra os Mamelucos e várias outras peripécias, consciente que o seu 
futuro estava em Paris, abandona o exército expedicionário da República no 
Egito e, em outubro de 1799, regressa subitamente a Paris rodeado de um 
grupo de fiéis oficiais. 

Começa, com a colaboração de seu irmão Lucien, Presidente do Conselho 
dos Quinhentos, e de republicanos jacobinos moderados, a preparar um 
golpe de estado que irá substituir o impopular Diretório ditatorial por um 
triunvirato de Cônsules. Napoleão envereda agora decididamente por uma 
carreira política, convencido do seu destino histórico. Mas irá construir uma 
base de apoio consensual. Já Cônsul, em novembro de 1799, na sua procla-
mação ao Consulado, dizia: ”para consolidar a República é preciso que as leis 
sejam baseadas na moderação, na ordem e na justiça. A moderação é a base 
da moral e a primeira virtude do homem. Sem ela o homem não é mais que 
uma besta feroz, sem ela pode existir uma fação mas nunca um Governo 
Nacional”. Mais tarde, dirá a Combacérès: “governar com um partido é colocar-
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-se tarde ou cedo na sua dependência. Não cairei nisso. Eu sou nacional”. 
Ao assumir as funções de membro do triunvirato do Consulado, em de-

zembro de 1799, declara no Conselho de Estado: “acabemos a novela da 
Revolução, agora é preciso começar a História”. Mas não esquece nunca que 
a sua legitimidade política foi a sua ligação ao período revolucionário. Depois 
de escapar a um atentado, em dezembro 1800, na rua Saint-Nicaise, que faz 
20 mortos, segue impávido para a Opera e dirá: “Queriam destruir a Revolu-
ção atacando a minha pessoa; defendê-la-ei porque sou eu a Revolução!”. 
Depois conseguir uma Concordata com o Papa e assinar a paz de Amiens 
com a Inglaterra, em 1802, realiza um plebiscito e é feito Cônsul vitalício.

Madame de Staél, filha do financeiro Necker e proeminente ativista liberal, 
no entanto, já em 1798, advertia nos salões intelectuais de Paris da ilusão 
com este jovem general herói com propostas de ditador, caminho aliás para 
onde outros políticos caminhavam na ânsia em conseguir a paz social numa 
França cansada de violência e dizimada por anos agrícolas sucessivamente 
catastróficos, e escrevia: “Era a esperança de uns e outros; republicanos, mo-
nárquicos, todos viams o presente e o futuro no apoio da sua mão forte” (Ma-
dame de Staél, com seu amigo Benjamin Constant, irá continuar a permanen-
te crítica nos meios intelectuais europeus das políticas e do estilo ditatorial 
de Napoleão, e será expulsa de França, em 1803. O diplomata e político 
português, futuro Duque de Palmela, foi seu próximo amigo e seguidor das 
suas ideias liberais). Mas os franceses procuravam um conciliador que con-
seguisse unir as mudanças políticas e sociais da Revolução com a França 
tradicional e cristã. O pensamento de Napoleão nesse ponto era bem claro. 
O governo da República terá que se esforçar para que as lutas entre france-
ses tenham que acabar.

A Constituição que irá criar o governo executivo pacificador da República 
fora entregue a um triunvirato de Cônsules aceite por um plebiscito. Napoleão 
como Primeiro Cônsul irá iniciar o seu trabalho pela conciliação da Repúbli-
ca com a França religiosa, ele que era ateu, celebrando uma Concordata com 
o Vaticano, que conseguiu com alguma dificuldade fazer aceitar pelos seus 
correligionários Jacobinos, e assinada em julho de 1801. ‘Homem providencial’, 
em dois anos, participa na regeneração financeira do Estado e na pacificação 
da Vendeia. Recusando ser feito ‘rei de França’, como lhe era proposto por 
seus admiradores, reúne consenso na classe política para a criação de um 
Império francês aglutinador. Seguir-se-á o seu casamento religioso com Jose-
fina e depois o coroamento de Imperador com o Papa, ambos em 1804.

Com o fim de sanar as divisões ideológicas francesas, Napoleão ocupou-
-se da fação monárquica da França profunda. Primeiro, para afastar o perigo 
latente de conspirações monárquicas, irá organizar, em 15 de março de 1804, 
o rapto, na Alemanha, do duque de Enghien, membro proeminente da Famí-
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lia Bourbon, sobrinho de Filipe de Orleans, que cinco dias depois será se-
cretamente julgado e rapidamente fuzilado nos fossos da fortaleza de Vincen-
nes, num processo atabalhoado, injusto e cruel. “Bonaparte cesse d’être un 
possible Monk pour devenir un futur usaurpateur...” (Alfred Fierro, “Histoire 
et Dicionaire du Consulat et de l’Émpire”, ed. Laffont, 1995). Mas a França 
está ansiosa por ultrapassar os 15 anos de violências, e conseguir um certo 
entendimento social. Já no Diretório haviam começado amnistias, entregas de 
patrimónios confiscados e pequenas indemnizações, o que irá facilitar o tra-
balho de Napoleão ”aglutinador” dos Franceses.

A criação da França imperial
A disciplina pessoal e concentração no trabalho administrativo e político 

da governação de Napoleão era proverbial. Frugal na sua alimentação, traba-
lhava intensamente e com grande rigor racional na organização administrati-
va e política da França, assim como na construção do seu aparelho militar. 
Rodeava-se de numerosos burocratas e de um aparelho meritocrático de 
colaboradores, que por sua vez criavam uma imagem romântica do Regime. 

Embora não fosse propriamente um “homme à Femme”, foi casado duas 
vezes, com Josefina de Beauharnais e depois com a Princesa Maria Luisa, 
filha do Imperador da Áustria, de quem teve o único filho legítimo “L’Aiglon”, 
que faleceu ainda adolescente. Teve também conhecidas relações amorosas 
com Desiré Clary (que, depois, casará com o marechal Bernardotte) e com a 
condessa polaca Maria Waleska, tendo tido de ambas filhos não reconhecidos. 

A criação do Império de 1804 foi plebiscitada, com o voto favorável de 
92% dos três milhões e meio de votantes, cerca de 10% da população fran-
cesa. A república dos Jacobinos fora construída na base do poder de uma 
elite burguesa e de notáveis. No seu exílio em Santa Helena, Napoleão dirá: 
“quanto mais o povo é esclarecido, mais haverá gente convencida da necessi-
dade das leis, da necessidade de serem defendidos, e mais a sociedade será 
sensata, feliz e próspera quanto mais o povo”(Las Cases, Memorial, 29 de 
novembro de 1815). Longe de se ocupar particularmente com o progresso 
económico e a promoção social e cultural da Nação, Napoleão só pensava 
na criação, importância e influência de uma elite social poderosa, fundamen-
to e senhora da gestão da sociedade francesa. É a esta criação e ao seu re-
forço que se irá consagrar no plano da política interna. Neste sentido, a fusão 
dos vestígios dos ‘antigos privilegiados vítimas da Revolução’ com os novos 
poderosos nascidos com esta, passou a ser o seu imperativo tático social. A 
ideia de reservar de fato o controle da vida política a uma elite meritocrática 
já vinha da Constituinte, onde a distinção entre cidadãos passivos e ativos 
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permitia conciliar a teoria com a realidade. A igualdade entre todos, para bem 
do equilíbrio da paz social, era subordinada à utilidade de reservar o poder 
aqueles que conciliavam a inteligência e o interesse. Na realidade, queria 
conciliar a igualdade e a riqueza, mas esta última de fato impôs-se como 
único fundamento da seleção! Através de eleições para órgãos das várias 
assembleias, que se delegavam em escalões sucessivos, os deputados da 
Assembleia final acabavam sempre por serem recrutados entre os notáveis da 
sociedade.

No sentido de conciliar os novos Senhores da República com a nobreza 
do Antigo Regime, continuou as ações do Diretório e do Consulado que ti-
nham começado a encerrar os cadastros de “emigrados”, algumas proprieda-
des devolvidas e indemnizações parciais concedidas. Napoleão irá criar 3.600 
títulos de nobreza (22,5% a originários de nobreza antiga, 58% de origem 
burguesa e 20 % de origens humildes), sendo 59% concedidos a militares, e 
cria assim dezassete mil famílias de nova nobreza de Império que se juntaram 
aos cento e cinquenta mil familiares nobres do Antigo Regime, numa França 
de 35 milhões de habitantes, em 1804. Verdadeira engenharia social, Napoleão 
irá acelerar essa fusão dos “flor de Lys” com os “abelhas”. Numerosos embai-
xadores e altos funcionários do regime Imperial são já de estatuto nobre. Em 
1814, 43% dos Prefeitos (governadores civis dos cerca de 95 Departamentos 
de França) são de origem social da nobreza, a classe social dos funcionários 
do estado do Império está longe da França republicana da Convenção e 
mesmo do Diretório! 

A obra de reorganização administrativa racional do Estado Francês por 
Napoleão é um legado ainda hoje continuado. Será profunda e exaustiva, 
com a divisão da França em cerca de 95 Prefeituras (distritos) que unificava 
assim um país de nações e províncias diversas, com a criação de órgãos le-
gislativos, judiciais, sociais, de saúde e de educação (as ‘Grandes Écoles’, os 
Liceus), etc., criações que ainda hoje constituem a armadura institucional de 
referência no país, acompanhadas da criação do Código Civil Napoleónico 
exportado em quase toda a Europa.

E o povo e as classes trabalhadoras? Difícil de encontrar estatísticas e 
trabalhos credíveis. A escola de historiadores marxistas apresenta-os como 
aliados objetivos da burguesia, outros insistem nas suas misérias. Mas o mun-
do rural, na época cerca de 80% da população, evoluiu melhor nos finais do 
século XVIII e mesmo depois da revolução. Os preços de produtos agrícolas 
cresceram 20%, de 1800 a 1810. Uma boa parte do dinheiro ganho e pou-
pança vai para a compra de terrenos, servindo uma “fome de terra” que será 
a grande característica dos camponeses franceses até ao século XX. O ope-
rariado, que representava 7 a 10% da população francesa, acompanha o 
crescimento da industrialização ainda incipiente. A supressão das corporações 
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irá multiplicar o número de pequenas oficinas nas cidades, mas, destas, a 
única grande cidade é Paris, 600.000 habitantes, em 1814 (Lisboa com 240.000 
e Londres 1.400.000), as restantes cidades vêm as suas populações reduzirem-
-se em relação ao final do Antigo Regime. Até 1810, o emprego esteve sem-
pre próximo do pleno, sendo o elemento mais marcante deste período a 
quantidade de trabalho ‘por realizar’ por insuficiência de mão d’obra, lacuna 
acentuada pelo peso da conscrição para o exército. Esta situação, que se 
prolongou até 1811, fez subir a média dos salários na época napoleónica na 
indústria e serviços, entre 1804 e 1810, de 25%, na província, e 33%, em 
Paris. No entanto, de 1811 até ao final do Império, as dificuldades agrárias, 
as insuficiências na industria têxtil, a guerra em solo francês e a decadência 
política, farão todos os salários e rendimentos cair cerca de 30% (André 
Palluel-Guibert, Les Évenements en France, ed. Laffont, 1995).

A política externa herdada e a construção do 
império europeu

Todas as teses sobre a política externa de Napoleão, costumam reduzir-se 
a duas:

1.ª  Que as guerras napoleónicas foram meras lutas defensivas contra a 
agressão dos inimigos da França Republicana;

2.ª  Que, pelo contrário, foi uma constante agressão de um imperador 
conquistador ambicioso.

No nosso entender, não se tratou nem de uma nem da outra tese, mas da 
continuação de uma política herdada. Napoleão é certamente o herdeiro da 
Revolução Francesa, que formou a sua mentalidade, mas que lhe deixou uma 
situação política nacional difícil de resolver. Os grandes movimentos da sua 
política externa não são mais que a continuação das ambições políticas da 
monarquia francesa dos reis Bourbons, como aliás assim o foi nos períodos 
do Diretório e do Consulado. As políticas napoleónicas encetadas ultrapassam 
de muito ‘manobras de defesa fronteiriça’, ou os apoios ideológicos e fações 
revolucionárias neste ou naquele país! O facto é que quando Napoleão con-
tinua a política girondina de alargamento das fronteiras francesas, não o faz 
para libertar populações, mas primeiro para reconstruir aquilo que os seus 
antecessores chamavam as fronteiras naturais de França.

Nos países ocupados, Napoleão não se aplicou a exportar a ‘revolução 
política francesa’, procurou, antes, à semelhança do que fazia com as suas 
políticas internas, a se assegurar o controle político e de segurança civil e a 
procurar entendimentos e alianças com as estruturas do poder civil local. 

200 Anos da morte de Napoleão Bonaparte  
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Veja-se o ‘consulado’ de Junot quando ‘governador do Portugal ocupado’: as 
ordens que trazia eram de aprisionar a Família Real e capturar os navios da 
Armada portuguesa, o que já não foi a tempo de o fazer, entregando-se en-
tão a procurar apoios políticos e sociais, a proceder ao lançamento de im-
postos, saques de valores em metal ou preciosidades culturais nos museus, 
patrimónios do rei ou de particulares e, como lhe ordenou Napoleão por 
carta, ao desmantelamento do exército e milícias do país. Aliás, estava bem 
claro no Tratado secreto franco-espanhol de Fontainebleau, assinado um mês 
antes da invasão, o objetivo era a partilha de Portugal em três territórios, cada 
um com destinos políticos diferentes. O objetivo do Portugal ocupado não 
era converter esta nação num país republicano no modelo francês, ou num 
estado monárquico afrancesado!

Napoleão, em 1803, ainda como Primeiro Cônsul, dizia já a Miot de Me-
lito:

“O meu projeto exigia a ordenação da Europa debaixo de um só chefe, que 
tivesse como oficiais às ordens os reis, que distribuísse reinos aos seus lugar-
-tenentes, que fizesse a um rei de Itália, ao outro da Baviera, a estelandamman 
de Suíça, àquele stauthouder da Holanda, todos com cargos na sua Casa 
Imperial, com títulos de copeiro-mor, reposteiro-mor, mordomo-mor, monteiro-
-mor... Dir-me-á que este plano não é mais que uma imitação de como o 
Sacro Império Alemão foi estabelecido, que estas ideias não são novas; mas 
nunca há nada de absolutamente novo; as instituições políticas não fazem 
mais que andar à roda, e por vezes há que voltar a fazer o mesmo”.

O Império Europeu franco-cêntrico de Napoleão foi construído na pers-
petiva da grandeza da França, reconstruindo o mítico império de Carlos 
Magno, visando assim a alimentação da sua Glória pessoal à custa dos seus 
vizinhos, ... que arruinava. ”Eu tinha querido o Império do mundo!”, confes-
sou durante os Cem Dias a Benjamin Constant.

Epitáfio
Nenhuma nação europeia anexada ou aliada a Napoleão viu a sua eco-

nomia prosperar. O imperador era um déspota num Estado omnipresente.  
A polícia e a censura que instalava eram um retrocesso em relação à relativa 
tolerância do antigo regime, porque mais militantemente políticas. O Império 
matou as liberdades, desfez culturas e nações, tirou poder e relevância às 
Assembleias, e esqueceu-se voluntariamente dos objetivos da Revolução Fran-
cesa, que ele próprio considerava utópica e insustentável. O nepotismo com 
a instalação de familiares ou ajudantes militares em cargos de comando era 
um insulto nas sociedades ocupadas. Tudo para servir a ambição de um 
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homem, que tinha a pretensão de desenhar e impor um mundo ideal obri-
gatório a todos os países europeus.

Após os Cem Dias e a derrota de Waterloo, a Assembleia Nacional e os 
seus Marechais obrigam Napoleão, em Fontainebleau, a abdicar pela segunda 
vez, em abril de 1815. Após assinar a abdicação e se despedir da sua Velha 
Guarda Imperial, Napoleão foi entregar-se à marinha da Grande-Bretanha! 
Pensava poder retirar-se para Inglaterra. Será exilado na ilha St. Helena, no 
Atlântico Sul. 

Ao entrar a bordo do navio de guerra britânico, Napoleão entregou a 
seguinte carta ao comandante, carta dirigida ao rei da Grande-Bretanha: 

“Alteza Real,
Exposto às fações que dividem o meu povo, e à inimizade das grandes 

potências da Europa, dou por terminada a minha carreira política; e aqui 
venho, como Temistocles, sentar-me na casa do povo da Grande-Bretanha. 
Entrego-me às suas leis, procurando esta proteção de vossa Alteza Real, o mais 
poderoso, o mais constante e o mais generoso dos meus inimigos.” 

Para trás ficou um gigantesco plano romântico, mas inacreditavelmente 
egoísta, uma odisseia de violências que abrangeu toda a Europa, com des-
truições, saques, assassinatos, prepotências e entre três e cinco milhões de 
mortos. O fracasso da tentativa de imposição militar da sua utopia franco-
-centrista na Europa acabou, no entanto, por acelerar o fim dos Antigos Re-
gimes absolutistas, e desencadear revoluções nacionalistas. Mas em reação à 
versão jacobina da Revolução Francesa e à proposta Napoleónica que a Eu-
ropa tinha combatido, estas revoluções na Europa irão evoluir para socieda-
des mais democráticas, parlamentares e constitucionais, que se queriam libe-
rais, não em repúblicas do modelo francês que fora combatido, mas em 
modelos parcialmente inspirados da versão parlamentar e constitucional bri-
tânica, com separação de poderes e um papel moderador do rei ou chefe de 
estado (o Cartismo em Portugal).

Em França, da saga criativa napoleónica ficaram as bases de reorganização 
racional e elítica do Estado francês, que ainda hoje perduram. Muitos france-
ses continuam ainda hoje romanticamente enamorados da épica militar e 
monárquica de Napoleão, da sua engenharia social que conseguiu fundir 
numa só a nação dividida entre dramáticos revolucionários republicanos e 
crentes das tradições do país histórico cristão, um misto que hoje ainda par-
cialmente perdura na sociedade republicana francesa, orgulhosa da grandeza 
e da capacidade criativa francesa, que Napoleão impôs na Europa… embora, 
para outros, a opinião seja mais reservada... (Napoleon, the man behind the 
myth, do escritor polaco e historiador do CNRS francês, Adam Zamoyski, ed. 
William Collins, 2018).

200 Anos da morte de Napoleão Bonaparte  
(15 de Agosto de 1769-5 de Maio de 1821)
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E se
plantássemos
café onde nunca
foi plantado?
Na Delta andamos há 60 anos a fazer o que nunca foi feito.

Por isso, decidimos apoiar ativamente os cafeicultores em todo

o arquipélago dos Açores.

Juntos vamos criar o primeiro café cultivado em território europeu.

Saiba mais sobre o café dos Açores e outros projetos pioneiros

da Delta em delta60anos.com
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1. We, the Heads of State and Government of the 30 NATO Allies, have 
gathered in Brussels to reaffirm our unity, solidarity, and cohesion, and 
to open a new chapter in transatlantic relations, at a time when the secu-
rity environment we face is increasingly complex. NATO remains the 
foundation of our collective defence and the essential forum for security 
consultations and decisions among Allies. NATO is a defensive Alliance 
and will continue to strive for peace, security, and stability in the whole 
of the Euro-Atlantic area. We remain firmly committed to NATO’s found-
ing Washington Treaty, including that an attack against one Ally shall be 
considered an attack against us all, as enshrined in Article 5. We will 
continue to pursue a 360-degree approach to protect and defend our in-
divisible security and to fulfil NATO’s three core tasks of collective defence, 
crisis management, and cooperative security.

2. NATO is the strongest and most successful Alliance in history. It guarantees 
the security of our territory and our one billion citizens, our freedom, and 
the values we share, including individual liberty, human rights, demo- 
cracy, and the rule of law. We are bound together by our common values, 
enshrined in the Washington Treaty, the bedrock of our unity, solida- 
rity, and cohesion. We commit to fulfiling our responsibilities as Allies 
accordingly. We reaffirm our adherence to the purposes and principles of 
the United Nations (UN) Charter. We are committed to the rules-based 
international order. We commit to reinforce consultations when the secu-
rity or stability of an Ally is threatened or when our fundamental values 
and principles are at risk.

3. We face multifaceted threats, systemic competition from assertive and 
authoritarian powers, as well as growing security challenges to our coun-
tries and our citizens from all strategic directions. Russia’s aggressive actions 
constitute a threat to Euro-Atlantic security; terrorism in all its forms and 
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manifestations remains a persistent threat to us all. State and non-state 
actors challenge the rules-based international order and seek to undermine 
democracy across the globe. Instability beyond our borders is also con-
tributing to irregular migration and human trafficking. China’s growing 
influence and international policies can present challenges that we need 
to address together as an Alliance. We will engage China with a view  
to defending the security interests of the Alliance. We are increasingly 
confronted by cyber, hybrid, and other asymmetric threats, including  
disinformation campaigns, and by the malicious use of ever-more sophis-
ticated emerging and disruptive technologies. Rapid advances in the space 
domain are affecting our security. The proliferation of weapons of mass 
destruction and the erosion of the arms control architecture also undermine 
our collective security. Climate change is a threat multiplier that impacts 
Alliance security. The greatest responsibility of the Alliance is to protect 
and defend our territories and our populations against attack, and we will 
address all threats and challenges which affect Euro-Atlantic security.

4. We gather at a time when the COVID-19 pandemic continues to test our 
nations and our resilience. NATO and Allied militaries have supported the 
civilian response to the pandemic, while ensuring our collective defence 
and the effectiveness of our operations. We have also provided critical 
assistance to a number of partners through the delivery of vital medical 
supplies. We pay tribute to all those who combat this pandemic in our 
countries and around the world.

5. At our December 2019 meeting in London, we asked the Secretary Gene- 
ral to carry out a forward-looking reflection process to further strengthen 
NATO’s political dimension, including consultations. We recognise the 
important contribution of the independent group appointed by the Sec-
retary General to support NATO 2030. As a result, today we agree NATO 
2030 – a transatlantic agenda for the future. Throughout its history, NATO 
has continuously adapted to a changing security environment. The NATO 
2030 agenda complements and builds on our ongoing political and mili-
tary adaptation, strengthens our ability to deliver on the three core tasks 
and contributes to making our strong Alliance even stronger and ready 
for the future.

6. To that end we agree to:
 a. Reaffirm that NATO is the unique, essential and indispensable transa- 

tlantic forum for consultations and joint action on all matters related to 
our individual and collective security. We pledge to strengthen and 
broaden our consultations and to ensure that NATO remains flexible 
and effective to conduct military operations in support of our common 
security. We reaffirm the Alliance’s shared democratic principles as well 
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as our commitment to the spirit and the letter of the North Atlantic 
Treaty. We commit to reinforcing consultations when the security or 
stability of an Ally is threatened or when our fundamental values and 
principles are at risk.

 b. Strengthen NATO as the organising framework for the collective defence 
of the Euro-Atlantic area, against all threats, from all directions. We reite- 
rate our commitment to maintaining an appropriate mix of nuclear, con-
ventional and missile defence capabilities for deterrence and defence, 
and to the 2014 Defence Investment Pledge, in its entirety. We commit 
to the full and speedy implementation of ongoing work to further strength-
en our deterrence and defence posture, and we pledge to continue to 
improve the readiness of our forces and to strengthen and modernise the 
NATO Force Structure to meet current and future defence needs.

 c. Enhance our resilience. Noting that resilience remains a national respon-
sibility, we will adopt a more integrated and better coordinated approach, 
consistent with our collective commitment under Article 3 of the North 
Atlantic Treaty, to reduce vulnerabilities and ensure our militaries can 
effectively operate in peace, crisis and conflict. Allies will develop a 
proposal to establish, assess, review and monitor resilience objectives 
to guide nationally-developed resilience goals and implementation plans. 
It will be up to each individual Ally to determine how to establish and 
meet national resilience goals and implementation plans, allowing them 
to do so in a manner that is compatible with respective national com-
petences, structures, processes and obligations, and where applicable 
those of the EU.

 d. Foster technological cooperation among Allies in NATO, promote  
interoperability and encourage the development and adoption of tech-
nological solutions to address our military needs. For this purpose we 
will launch a civil-military Defence Innovation Accelerator for the North 
Atlantic. We also agree to establish a NATO Innovation Fund, where 
Allies who so wish can support start-ups working on dual-use emerging 
and disruptive technologies in areas key to Allied security.

 e. Enhance NATO’s ability to contribute to preserve and shape the rules-
based international order in areas that are important to Allied security. 
We will increase our dialogue and practical cooperation with existing 
partners, including with the European Union, aspirant countries and our 
partners in the Asia Pacific, and strengthen our engagement with key 
global actors and other new interlocutors beyond the Euro-Atlantic area, 
including from Africa, Asia and Latin America.

 f. Substantially strengthen NATO’s ability to provide training and capa- 
city building support to partners, recognising that conflict, other secu-
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rity developments and pervasive instability in NATO’s neighbourhood 
directly impact Allied security.

 g. Aim for NATO to become the leading international organisation when 
it comes to understanding and adapting to the impact of climate change 
on security. We agree to significantly reduce greenhouse gas emissions 
from military activities and installations without impairing personnel 
safety, operational effectiveness and our deterrence and defence posture. 
We invite the Secretary General to formulate a realistic, ambitious and 
concrete target for the reduction of greenhouse gas emissions by the 
NATO political and military structures and facilities and assess the fea-
sibility of reaching net zero emissions by 2050. We will also initiate a 
regular high-level climate and security dialogue to exchange views and 
coordinate further action.

 h. Invite the Secretary General to lead the process to develop the next 
Strategic Concept. The Concept will be negotiated and agreed by the 
Council in Permanent Session and endorsed by NATO Leaders at the 
next Summit.

7. The NATO 2030 agenda sets a higher level of ambition for NATO. It pro-
vides clear guidelines for further adaptation to address existing, new and 
future threats and challenges, building on the ongoing political and military 
adaptation of the Alliance. Delivering on the NATO 2030 agenda, the three 
core tasks and the next Strategic Concept requires adequate resourcing 
through national defence expenditure and common funding. Based on 
requirements, we agree to increase such resourcing, including as necessary 
NATO common funding starting in 2023, taking into account sustainabil-
ity, affordability and accountability. When we meet in 2022, we will agree, 
alongside the Strategic Concept, the specific requirements for additional 
funding up to 2030 and the resource implications across the NATO Military 
Budget, the NATO Security Investment Programme and the Civil Budget, 
as well as identify potential efficiency measures.

8. NATO’s fundamental and enduring purpose is to safeguard the freedom 
and security of all its members by political and military means. The evolv-
ing security environment increasingly requires us to address threats and 
challenges through the use of military and non-military tools in a deliber-
ate, coherent, and sustained manner. NATO will take a tailored and struc-
tured approach. NATO uses a variety of non-military tools which support 
the Alliance’s three core tasks. It also serves as a platform for enhancing 
the coherent use of these tools by Allies, under their own authority and 
control, and alongside other international actors. We will continue to 
strengthen effective, clear, and convincing strategic communication as an 
essential element to support all three of NATO’s core tasks.
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9. For more than twenty-five years, NATO has worked to build a partnership 
with Russia, including through the NATO-Russia Council (NRC). While 
NATO stands by its international commitments, Russia continues to breach 
the values, principles, trust, and commitments outlined in agreed documents 
that underpin the NATO-Russia relationship. We reaffirm our decisions 
towards Russia agreed at the 2014 Wales Summit and all our subsequent 
NATO meetings. We have suspended all practical civilian and military 
cooperation with Russia, while remaining open to political dialogue. Until 
Russia demonstrates compliance with international law and its internatio- 
nal obligations and responsibilities, there can be no return to “business as 
usual”. We will continue to respond to the deteriorating security environ-
ment by enhancing our deterrence and defence posture, including by a 
forward presence in the eastern part of the Alliance. NATO does not seek 
confrontation and poses no threat to Russia. Decisions we have taken are 
fully consistent with our international commitments, and therefore cannot 
be regarded by anyone as contradicting the NATO-Russia Founding Act.

10. We call on Russia to rescind the designation of the Czech Republic and the 
United States as “unfriendly countries” and to refrain from taking any oth-
er steps inconsistent with the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

11. Russia’s growing multi-domain military build-up, more assertive posture, 
novel military capabilities, and provocative activities, including near NATO 
borders, as well as its large-scale no-notice and snap exercises, the con-
tinued military build-up in Crimea, the deployment of modern dual-capa-
ble missiles in Kaliningrad, military integration with Belarus, and repeated 
violations of NATO Allied airspace, increasingly threaten the security of 
the Euro-Atlantic area and contribute to instability along NATO borders 
and beyond.

12. In addition to its military activities, Russia has also intensified its hybrid 
actions against NATO Allies and partners, including through proxies. This 
includes attempted interference in Allied elections and democratic pro-
cesses; political and economic pressure and intimidation; widespread 
disinformation campaigns; malicious cyber activities; and turning a blind 
eye to cyber criminals operating from its territory, including those who 
target and disrupt critical infrastructure in NATO countries. It also includes 
illegal and destructive activities by Russian Intelligence Services on Allied 
territory, some of which have claimed lives of citizens and caused wide-
spread material damage. We stand in full solidarity with the Czech Repub-
lic and other Allies that have been affected in this way.

13. Russia has continued to diversify its nuclear arsenal, including by deploy-
ing a suite of short- and intermediate-range missile systems that are  
intended to coerce NATO. Russia has recapitalised roughly 80 percent of 
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its strategic nuclear forces, and it is expanding its nuclear capabilities by 
pursuing novel and destabilising weapons and a diverse array of dual- 
capable systems. Russia continues to use aggressive and irresponsible  
nuclear rhetoric and has increased its ongoing emphasis on destabilising 
conventional exercises that include dual-capable systems. Russia’s nuclear 
strategy and comprehensive nuclear weapon systems modernisation, di-
versification, and expansion, including the qualitative and quantitative 
increase of Russian non-strategic nuclear weapons, increasingly support a 
more aggressive posture of strategic intimidation. We will continue to work 
closely together to address all the threats and challenges posed by Russia.

14. We reiterate our support for the territorial integrity and sovereignty of 
Ukraine, Georgia, and the Republic of Moldova within their international-
ly recognised borders. In accordance with its international commitments, 
we call on Russia to withdraw the forces it has stationed in all three 
countries without their consent. We strongly condemn and will not recog- 
nise Russia’s illegal and illegitimate annexation of Crimea, and denounce 
its temporary occupation. The human rights abuses and violations against 
the Crimean Tatars and members of other local communities must end. 
Russia’s recent massive military build-up and destabilising activities in and 
around Ukraine have further escalated tensions and undermined security. 
We call on Russia to reverse its military build-up and stop restricting navi- 
gation in parts of the Black Sea. We also call on Russia to stop impeding 
access to the Sea of Azov and Ukrainian ports. We commend Ukraine’s 
posture of restraint and diplomatic approach in this context. We seek to 
contribute to de-escalation. We are also stepping up our support to Ukraine. 
We call for the full implementation of the Minsk Agreements by all sides, 
and support the efforts of the Normandy format and the Trilateral Contact 
Group. Russia, as a signatory of the Minsk Agreements, bears significant 
responsibility in this regard. We call on Russia to stop fuelling the conflict 
by providing financial and military support to the armed formations it 
backs in eastern Ukraine. We reiterate our full support to the Organization 
for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Special Monitoring Mission 
to Ukraine. We stress the importance of ensuring its safety and full and 
unhindered access throughout the entire territory of Ukraine, including 
Crimea and the Russia-Ukraine border, in accordance with its mandate. 
We further call on Russia to reverse its recognition of the Abkhazia and 
South Ossetia regions of Georgia as independent states; to implement the 
EU-mediated 2008 ceasefire agreement; to end its militarisation of these 
regions and attempts to forcibly separate them from the rest of Georgia 
through the continued construction of border-like obstacles; and to cease 
the human rights violations, arbitrary detentions, and harassments of Geor-
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gian citizens. We reiterate our firm support to the Geneva International 
Discussions. We also call on Russia to engage constructively in the Trans-
nistria Settlement Process. We are committed to supporting the Republic 
of Moldova’s democratic reforms and providing assistance through our 
Defence and Related Security Capacity Building Initiative.

15. We remain open to a periodic, focused, and meaningful dialogue with a 
Russia willing to engage on the basis of reciprocity in the NRC, with a view 
to avoiding misunderstanding, miscalculation, and unintended escalation, 
and to increase transparency and predictability. NRC meetings have helped 
us communicate clearly our positions, and we are ready for the next meet-
ing of the NRC. We will continue to focus our dialogue with Russia on the 
critical issues we face. The conflict in and around Ukraine is, in current 
circumstances, the first topic on our agenda. NATO remains committed to 
making good use of the existing military lines of communication between 
both sides to promote predictability and transparency, and to reduce risks, 
and calls on Russia to do so as well. We continue to aspire to a construc-
tive relationship with Russia when its actions make that possible.

16. Terrorism, in all its forms and manifestations, continues to pose a direct 
threat to the security of our populations, and to international stability and 
prosperity. We categorically reject and condemn terrorism in the strongest 
possible terms. Allies will continue to fight this threat with determination, 
resolve, and in solidarity. While nations retain the primary responsibility 
for their domestic security and their own resilience, the fight against ter-
rorism demands a coherent, long-term effort by the international commu-
nity as a whole, involving a wide range of instruments and actors. NATO’s 
role in the fight against terrorism contributes to all three core tasks of the 
Alliance, and is an integral part of the Alliance’s 360-degree approach  
to deterrence and defence. Cooperation in NATO adds value to Allies’ 
national efforts and capacity to prevent, mitigate, respond to, and be re-
silient against acts of terrorism. We condemn all financial support of ter-
rorism. We also recognise the need to address the conditions conducive 
to the spread of terrorism. Our approach to terrorism, and its causes, is 
in accordance with international law and the purposes and principles of 
the UN Charter, and upholds all relevant United Nations Security Council 
Resolutions (UNSCRs) on the fight against terrorism.

17. We remain fully committed to NATO’s enhanced role in the international 
community’s fight against terrorism, including through awareness and 
analysis, preparedness and responsiveness, capabilities, capacity building 
and partnerships, and operations. We continue to implement our 2019 
Action Plan and will update it by the end of this year, to take account of 
the evolving terrorist threats. We are determined to meet our commitments 
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under UNSCR 2396, including through NATO’s new Battlefield Evidence 
Policy, supported by improved information and data collection, preserva-
tion, sharing, and analysis, within NATO’s mandate. We will continue our 
work to defend against improvised explosive devices and chemical, bio-
logical, radiological, and nuclear (CBRN) threats. We are developing ca-
pabilities to protect our forces against terrorist misuse of technology, while 
capitalising on emerging technologies to help us in the fight against ter-
rorism. We are also stepping up support to partner countries to fight ter-
rorism themselves and deny terrorists safe haven, which in turn strengthens 
NATO’s own security. NATO will also continue to engage, as appropriate, 
with partner countries and other international actors to ensure added val-
ue and complementarity. NATO continues to play its part in the Global 
Coalition to Defeat ISIS/Da’esh, including through our Airborne Warning 
& Control System (AWACS) surveillance flights and staff-to-staff support.

18. After almost 20 years, NATO’s military operations in Afghanistan are com-
ing to an end. We have denied terrorists a safe haven from which to plot 
attacks against us, helped Afghanistan to build its security institutions, and 
trained, advised, and assisted the Afghan National Defence and Security 
Forces; they are now taking on full responsibility for security in their 
country. We pay tribute to those who have lost their lives or have been 
wounded, and express our deep appreciation to all the men and women 
who have served under the NATO flag, and to their families.

19. Withdrawing our troops does not mean ending our relationship with Af-
ghanistan. We will now open a new chapter. We affirm our commitment 
to continue to stand with Afghanistan, its people, and its institutions in 
promoting security and upholding the hard-won gains of the last 20 years. 
Recalling our previous commitments, NATO will continue to provide train-
ing and financial support to the Afghan National Defence and Security 
Forces, including through the Afghan National Army Trust Fund. NATO 
will retain a Senior Civilian Representative’s Office in Kabul to continue 
diplomatic engagement and enhance our partnership with Afghanistan. 
Recognising its importance to an enduring diplomatic and international 
presence, as well as to Afghanistan’s connectivity with the world, NATO 
will provide transitional funding to ensure continued functioning of Hamid 
Karzai International Airport. We will also step up dialogue on Afghanistan 
with relevant international and regional partners. We continue to support 
the ongoing Afghan-owned and Afghan-led peace process, and call on all 
stakeholders to help Afghanistan foster a lasting inclusive political settle-
ment that puts an end to violence; safeguards the human rights of Afghans, 
particularly women, children, and minorities; upholds the rule of law; and 
ensures that Afghanistan never again serves as a safe haven for terrorists.
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20. NATO remains a leading and active contributor to international security 
through operations, missions, and activities. We are grateful to our partners 
for their substantial contributions to these efforts. NATO and Allies support 
Iraq in its fight against ISIS/Da’esh and terrorism in all its forms and mani- 
festations. We commend the Government of Iraq and the Iraqi Security 
Forces for their continued efforts to combat ISIS/Da’esh. Based on a request 
from the Iraqi Government, we will strengthen our support to Iraq through 
our NATO Mission Iraq. We will broaden our non-combat advisory,  
training, and capacity building mission to support Iraq in building more 
effective, sustainable, accountable, and inclusive security institutions and 
forces. This expansion of NATO Mission Iraq, including additional support 
to the Iraqi security institutions, will be demand-driven, incremental,  
scalable, and based on conditions on the ground. It will be carried out 
with the full consent of the Iraqi authorities, in full respect of Iraq’s  
sovereignty and territorial integrity, and in close coordination with relevant 
partners and international actors, including the Global Coalition to Defeat 
ISIS/Da’esh, the United Nations, and the European Union.

21. Deterrence and defence are at the heart of the Alliance, underpinned by 
Article 5 of the Washington Treaty and an enduring transatlantic bond. 
We are united and resolute in our ability and commitment to defend one 
another. We will maintain and further develop the full range of ready 
forces and capabilities necessary to ensure credible deterrence and defence 
and provide the Alliance with a wide range of options to tailor our res- 
ponse to specific circumstances and to respond to any threats, from state 
and non-state actors, from wherever they arise, and potentially from mul-
tiple directions in more than one region simultaneously. While reaffirming 
our commitment to the three core tasks, we have placed a renewed em-
phasis on collective defence, and have also ensured that NATO retains 
the ability to project stability and fight against terrorism.

22. We welcome the significant progress already made to implement our 
previous decisions to strengthen NATO’s deterrence and defence posture 
and reaffirm our commitment to their full and speedy implementation. We 
have accelerated our military adaptation with increased defence spending, 
modern capabilities, enhanced political and military responsiveness, and 
higher readiness of our forces. NATO is taking forward a new military 
strategy through the implementation of two significant military concepts 
that will further strengthen our ability to deter and defend against any 
potential adversary and to maintain and develop our military advantage 
now and in the future. The deterrence and defence concept provides  
a single, coherent framework to contest and deter and defend against  
the Alliance’s main threats in a multi-domain environment, and will 
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strengthen our preparedness to address challenges, particularly pervasive 
instability and strategic shocks. The warfighting concept provides a long-
term vision for maintaining and developing NATO’s decisive military edge. 
The implementation of the deterrence and defence concept will guide 
enhanced advance planning to respond to potential crisis and conflict, as 
well as further improve the use and organisation of Allied forces and 
capabilities in all operational domains and ensure more effective command 
and control. We are developing strategic, domain-specific and regional 
military plans to improve our ability to respond to any contingencies and 
ensure timely reinforcement. We will emphasise persistent activities in 
peacetime to support deterrence, including through the presence and 
dynamic posture of our military forces and exercises, based on enhanced 
coordination amongst Allies and NATO. Through the implementation of 
the warfighting concept, we will ensure that the Alliance continuously 
develops its military and technological advantage, as the character of 
conflict evolves. We commit to the full implementation of these new con-
cepts, and to taking the necessary steps to enhance the coherence between 
relevant national and NATO activities and plans and the concepts.

23. We commit to further strengthening and modernising the NATO Force 
Structure to meet current and future deterrence and defence needs. We 
will ensure a flexible, agile, and resilient multi-domain force architec- 
ture with the right forces in the right place at the right time. We will 
strengthen modern command and control tailored to support our 360-de-
gree posture, dynamic force management, improved response system,  
and plans. In doing so, we will place increased emphasis on the interde-
pendence of geography, domains, and readiness. As part of these overall 
efforts, we are committed to continue increasing the readiness of our 
forces and the Alliance’s rapid response capability, including through  
the ongoing implementation of the NATO Readiness Initiative, which is 
designed to strengthen the culture of readiness and help to provide forc-
es at 30 days readiness or less. We have sourced all the combat forces of 
the NATO Readiness Initiative with 30 major naval combatants, 30 heavy 
or medium manoeuvre battalions, and 30 kinetic air squadrons. They are 
being organised and trained as larger combat formations for reinforcement 
and high-intensity warfighting, or for rapid military crisis intervention.

24. We will ensure that the NATO Command Structure is robust, resilient, and 
able to undertake all elements of effective command and control for  
simultaneous challenges across all domains and the full spectrum of mis-
sions, including large-scale operations for collective defence. Our two new 
commands, Joint Force Command Norfolk headquarters and Joint Support 
and Enabling Command, as well as the Cyberspace Operations Centre, 
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have achieved Initial Operational Capability. Allied contributions to com-
mand and control through the NATO Force Structure and national head-
quarters as well as their strengthened relationship with the NATO Command 
Structure, including by providing host nation support, remain essential to 
improve the Alliance’s regional understanding, vigilance, and ability to 
rapidly respond to any threat from any direction.

25. We will not be constrained by any potential adversary as regards the 
freedom of movement of Allied forces by land, air, or sea to and within 
any part of Alliance territory. Our deterrence and defence posture is  
underpinned by credible forces, both in-place and ready for reinforcement 
within Europe and from across the Atlantic. We will continue to strength-
en and regularly exercise the Alliance’s ability to rapidly reinforce any Ally 
that comes under threat. We will continue to give high priority, both 
nationally and in the Alliance, to ensuring enablement of SACEUR’s Area 
of Responsibility to improve our ability to support the deployment and 
sustainment of Allied forces into, across, and from the entire Alliance 
territory. These efforts include taking forward our work on fuel supply 
distribution arrangements. We reiterate that NATO’s efforts to ensure  
a coherent approach and synergies with the EU in the area of military 
mobility should be pursued, including with regard to military mobility 
related procedures that should apply to all Allies equally. We continue to 
reinforce our maritime posture and to protect our sea lines of communi-
cation. We welcome the establishment of the NATO Maritime Security 
Centre of Excellence in Turkey. We will maintain awareness of any  
potential threats to our critical undersea infrastructure and will continue 
to address them nationally and, where needed, collectively. We welcome 
the Full Operational Capability of NATO’s Rapid Air Mobility which was 
activated and utilised by Allies for relief flights carrying critical supplies 
to Allies and partners in response to the COVID-19 pandemic.

26. We reaffirm our commitment to respond in a measured, balanced, coor-
dinated, and timely way to Russia’s growing and evolving array of con-
ventional and nuclear-capable missiles, which is increasing in scale and 
complexity and which poses significant risks from all strategic directions 
to security and stability across the Euro-Atlantic area. We will continue to 
implement a coherent and balanced package of political and military 
measures to achieve Alliance objectives, including strengthened integrated 
air and missile defence; advanced defensive and offensive conventional 
capabilities; steps to keep NATO’s nuclear deterrent safe, secure, and  
effective; efforts to support and strengthen arms control, disarmament, and 
non-proliferation; intelligence; and exercises. We have no intention to 
deploy land-based nuclear missiles in Europe.
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27. NATO Integrated Air and Missile Defence (IAMD) is an essential and con-
tinuous mission in peacetime, crisis, and times of conflict, which contribu- 
tes to deterrence and defence and the indivisible security and freedom of 
action of the Alliance, including NATO’s capability to reinforce, and to 
provide a strategic response. NATO IAMD incorporates all measures to 
contribute to deter any air and missile threat or to nullify or reduce their 
effectiveness. This mission is conducted in a 360-degree approach and 
tailored to address all air and missile threats emanating from all strategic 
directions.

28. NATO has enhanced its IAMD mission and we have taken steps to improve 
our IAMD forces’ readiness and responsiveness in peacetime, crisis, and 
times of conflict, strengthening our ability to ensure that all necessary 
measures are implemented for the security of the Alliance. We are taking 
into account the increasingly diverse and challenging air and missile threats 
from state and non-state actors ranging from simple Unmanned Aerial 
Vehicles (UAVs) to sophisticated hypersonic missiles.

29. Allies will continue to work on NATO IAMD to ensure that it remains 
flexible and adaptive. Allies will also continue to effectively train and exer- 
cise their IAMD forces. Allies have committed to improving NATO IAMD 
capabilities, including sensors, interceptors, and command and control, in 
particular through the NATO Defence Planning Process. We welcome the 
establishment of NATO’s new IAMD Centre of Excellence in Greece.

30. Resilience is essential for credible deterrence and defence and the effective 
fulfilment of the Alliance’s core tasks. It is a national responsibility and a 
collective commitment, anchored in Article 3 of the Washington Treaty. 
Recognising the significant progress achieved since our Resilience Com-
mitment at the 2016 Warsaw Summit, we have agreed today a Strengthened 
Resilience Commitment that sets out further steps we intend to take in the 
coming years. We will continue to take a whole-of-government approach 
to enhancing the resilience of our societies, and achieving the seven NATO 
Baseline Requirements for national resilience, through enhanced civil- 
military cooperation and civil preparedness; closer engagement with our 
populations, the private sector, and non-governmental actors; and the 
centres of expertise on resilience established by Allies. We welcome the 
establishment of the Euro-Atlantic Centre for Resilience in Romania. NATO 
and Allies, within their respective authority, will maintain and enhance the 
security of our critical infrastructure, key industries, supply chains, and 
communication information networks, including 5G. NATO will further 
strengthen its own resilience, ensuring our ability to consult, decide, and 
act together. We will continue to work closely with our partners and  
other international organisations engaged in similar efforts in order to make 
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the Euro-Atlantic area and our broader neighbourhood more secure.
31. Our nations continue to face threats and challenges from both state and 

non-state actors who use hybrid activities to target our political institutions, 
our public opinion, and the security of our citizens. While the primary 
responsibility for responding to hybrid threats rests with the targeted nation, 
NATO is ready, upon Council decision, to assist an Ally at any stage of a 
hybrid campaign being conducted against it, including by deploying a 
Counter Hybrid Support Team. In cases of hybrid warfare, the Council 
could decide to invoke Article 5 of the Washington Treaty, as in the case 
of an armed attack. NATO and Allies will continue to prepare for, deter, 
and defend against hybrid threats. Individual Allies may consider, when 
appropriate, attributing hybrid activities and responding in a coordinated 
manner, recognising attribution is a sovereign national prerogative. We 
are enhancing our situational awareness and expanding the tools at our 
disposal to counter hybrid threats, including disinformation campaigns, by 
developing comprehensive preventive and response options. We will also 
continue to support our partners as they strengthen their resilience in the 
face of hybrid challenges.

32. Cyber threats to the security of the Alliance are complex, destructive,  
coercive, and becoming ever more frequent. This has been recently illus-
trated by ransomware incidents and other malicious cyber activity targeting 
our critical infrastructure and democratic institutions, which might have 
systemic effects and cause significant harm. To face this evolving challenge, 
we have today endorsed NATO’s Comprehensive Cyber Defence Policy, 
which will support NATO’s three core tasks and overall deterrence and 
defence posture, and further enhance our resilience. Reaffirming NATO’s 
defensive mandate, the Alliance is determined to employ the full range of 
capabilities at all times to actively deter, defend against, and counter the 
full spectrum of cyber threats, including those conducted as part of hybrid 
campaigns, in accordance with international law. We reaffirm that a deci-
sion as to when a cyber attack would lead to the invocation of Article 5 
would be taken by the North Atlantic Council on a case-by-case basis. 
Allies recognise that the impact of significant malicious cumulative cyber 
activities might, in certain circumstances, be considered as amounting to 
an armed attack. We remain committed to act in accordance with interna-
tional law, including the UN Charter, international humanitarian law, and 
international human rights law as applicable. We will promote a free, open, 
peaceful, and secure cyberspace, and further pursue efforts to enhance 
stability and reduce the risk of conflict by supporting international law 
and voluntary norms of responsible state behaviour in cyberspace. We 
will make greater use of NATO as a platform for political consultation 
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among Allies, sharing concerns about malicious cyber activities, and  
exchanging national approaches and responses, as well as considering 
possible collective responses. If necessary, we will impose costs on those 
who harm us. Our response need not be restricted to the cyber domain. 
We will enhance our situational awareness to support NATO’s decision- 
making. Resilience and the ability to detect, prevent, mitigate, and respond 
to vulnerabilities and intrusions is critical, as demonstrated by malicious 
cyber actors’ exploitation of the COVID-19 pandemic. NATO as an orga- 
nisation will therefore continue to adapt and improve its cyber defen- 
ces. Five years since the adoption of our Cyber Defence Pledge, we  
remain committed to uphold strong national cyber defences as a matter 
of priority. We continue to implement cyberspace as a domain of opera-
tions. We will enhance the effective integration of sovereign cyber effects, 
provided voluntarily by Allies, into collective defence and Alliance oper-
ations and missions, in the framework of strong political oversight. We 
will further seek to develop mutually beneficial and effective partnerships 
as appropriate, including with partner countries, international organisations, 
industry, and academia, furthering our efforts to enhance international 
stability in cyberspace. We welcome the recent opening of the NATO 
Communications and Information Academy in Portugal.

33. We recognise the growing importance of space for the security and pros-
perity of our nations and for NATO’s deterrence and defence. Secure 
access to space services, products, and capabilities is essential for the 
conduct of the Alliance’s operations, missions and activities. We will acce- 
lerate our work to deepen and expand our use of space as an operation-
al domain, including through the NATO Space Centre in Germany and the 
upcoming establishment of the Space Centre of Excellence in France, which 
we welcome. We will strengthen NATO’s space domain awareness and 
better integrate space in our activities, including training and exercises, 
resilience, and innovation efforts. Consistent with the Overarching Space 
Policy, NATO’s approach to space will remain fully in line with interna-
tional law. We support the international efforts to promote responsible 
behaviour in space. We consider that attacks to, from, or within space 
present a clear challenge to the security of the Alliance, the impact of 
which could threaten national and Euro-Atlantic prosperity, security, and 
stability, and could be as harmful to modern societies as a conventional 
attack. Such attacks could lead to the invocation of Article 5. A decision 
as to when such attacks would lead to the invocation of Article 5 would 
be taken by the North Atlantic Council on a case-by-case basis.

34. We continue to stand and act together in response to the challenging 
security environment. As it continues to evolve, the Alliance will con- 
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tinue to respond and adapt as necessary. Since the Warsaw Summit, we 
have established a forward presence in the eastern part of the Alliance. 
We continue to improve our enhanced Forward Presence in Estonia, 
Latvia, Lithuania, and Poland through alignment with plans and by  
ensuring the ability of the four combat-ready battlegroups to operate with 
national home defence forces in an integrated manner. We have increased 
our contributions to our tailored Forward Presence on land, at sea, and 
in the air in the Black Sea region, and we remain committed to its full 
implementation. Our assurance measures, including exercises and various 
other air, land, and maritime activities, remain in place and continue to 
provide the fundamental baseline requirement for assurance and deter-
rence. We have increased our contributions to our tailored assurance 
measures for Turkey, and we remain committed to their full implemen-
tation. We have a range of forces, including the Very High Readiness 
Joint Task Force, which are ready to deploy on short notice to respond 
to any contingencies and reinforce Allies. The full implementation of 
NATO’s Framework for the South, as an enduring component of NATO’s 
deterrence and defence posture, is ongoing. Building on the progress 
achieved since 2016, including the establishment of the Hub for the South, 
we will continue to strengthen our capacity to deal with the threats and 
challenges emanating from the South, including in the Mediterranean Sea 
region and its approaches, by enhancing our strategic awareness, our 
plans, and the readiness of our forces. In the High North, we will con-
tinue to undertake necessary, calibrated, and coordinated activities in 
support of the Alliance’s security interests. We will seek to strengthen 
cooperation with relevant and like-minded partners in the interests of 
NATO’s agreed deterrence and defence objectives, in line with NATO’s 
decisions, policies and procedures, as appropriate, and with consideration 
of political implications.

35. We reaffirm our unwavering commitment to all aspects of the Defence 
Investment Pledge agreed at the 2014 Wales Summit. Fair burden sharing 
underpins the Alliance’s cohesion, solidarity, credibility, and ability to 
fulfil our fundamental Article 3 and Article 5 commitments. We are, indi-
vidually and collectively, committed to further improving the balance of 
sharing the costs and responsibilities of Alliance membership. We have 
made considerable progress since the Wales Summit with seven conse- 
cutive years of real growth in non-US defence expenditure, which rein-
forces our shared responsibility to provide capabilities to the Alliance. All 
Allies have increased the amount they spend on defence in real terms  
and this trend is set to continue. Since 2014, European Allies and Canada 
will have added 260 billion US dollars by the end of this year. Furthermore, 
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ten Allies are expected to spend 2% or more of GDP on defence this  
year. About two-thirds of Allies plan to reach or exceed the 2% guideline 
by 2024. Additionally, 24 Allies are spending more than 20% of their  
defence expenditures on major equipment, including related research and 
development, and, according to their national plans, 27 Allies will meet 
the 20% guideline by 2024. Our overall security and defence depend both 
on how much we spend and how we spend it. Allies continue to make 
valuable force and capability contributions that benefit the security of  
the Euro-Atlantic area through NATO’s operations, missions, and other 
activities, as well as through the operations and missions conducted under 
national authority and the authority of other organisations. Allies invest 
considerable resources in preparing their forces, capabilities, and infra-
structure for Alliance activities and Allies’ operations. In the years ahead, 
in line with the Defence Investment Pledge and building on the good 
progress to date, we affirm our commitment to continue our efforts as a 
matter of priority across the three pillars of cash, capabilities, and contri-
butions. We must and will do more.

36. We are investing in our military capabilities in order to meet new and 
enduring challenges across all operational domains. We continue to deli- 
ver an array of robust and sophisticated capabilities across all domains, 
including heavier, more high-end, technologically advanced, better-sup-
ported forces and capabilities at the required readiness. We will continue 
to improve and adapt the sustainability, deployability, and interoperabili-
ty of our capabilities for a demanding strategic environment, as well as 
high-end operations. Our national capability development plans will sup-
port the full and timely implementation of the capabilities, in particular 
those required by the Alliance in line with the NATO Defence Planning 
Process. In light of the pace, breadth, and scale of technological develop-
ments, as we further develop our forces and capabilities, we recognise 
the vital importance of research and development and innovation to exploit 
the opportunities and to address the challenges posed by emerging and 
disruptive technologies. This will help to ensure, individually and collec-
tively, our technological edge now and in the future. We continue work-
ing to address, as appropriate, existing dependencies on Russian-sourced 
legacy military equipment through national efforts and multinational  
cooperation. We welcome the modernisation of the NATO AWACS fleet 
and the progress of the Alliance Future Surveillance and Control programme, 
as well as the initial operations of the new Alliance Ground Surveillance 
Force. Through NATO-supported multinational cooperation projects, Allies 
are committed to working together to develop or acquire new capabilities 
in key areas such as air-to-air refuelling, training, precision strike, muni-
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tions, air defence, CBRN defence, autonomous systems, and next-genera-
tion rotorcraft capability.

37. The speed of technological change has never been higher, creating both 
new opportunities and risks in the security environment and to the way 
NATO operates. We are determined to preserve our technological edge, 
and ensure Alliance interoperability, in order to maintain the credibility of 
our deterrence and defence posture. We have recently taken important 
steps to that end, building on the Emerging and Disruptive Technologies 
(EDTs) Roadmap we agreed in 2019, and have now adopted our strategy 
to foster and protect EDTs. This strategy outlines a clear approach for 
identifying, developing, and adopting EDTs at the speed of relevance, 
guided by principles of responsible use, in accordance with international 
law, and taking into account discussions in relevant international fora. 
Moreover, this strategy seeks to preserve our interoperability; safeguard 
our sensitive technologies; and actively address the threats and challenges 
posed by technological developments by others, both now and in the 
future. Drawing on the extensive innovation expertise of all 30 Allies, we 
will further leverage our partnerships, including with the private sector 
and academia, to maintain our technological edge.

38. The greatest responsibility of the Alliance is to protect and defend our 
territory and our populations against attack, as set out in Article 5 of the 
Washington Treaty. No one should doubt NATO’s resolve if the security 
of any of its members were to be threatened. Faced with a highly diverse, 
complex, and demanding international security environment, NATO is 
determined to maintain the full range of capabilities necessary to deter 
and defend against any threat to the safety and security of our populations, 
wherever it should arise.

39. Credible deterrence and defence is essential as a means to prevent conflict 
and war and will continue to be based on an appropriate mix of nuclear, 
conventional, and missile defence capabilities. A robust deterrence and 
defence posture strengthens Alliance cohesion and provides an essential 
political and military transatlantic link, through an equitable and sustainable 
distribution of roles, responsibilities, and burdens. We acknowledge the 
increasingly challenging security environment with risks arising from chang-
es in the posture, doctrine, and behaviour of potential adversaries and their 
significant investments to develop, modernise, and expand capabilities. 
NATO continues to adapt and remains steadfast in its resolve to take all 
necessary steps to ensure that its deterrence and defence posture remains 
credible, coherent, resilient, and adaptable to the security environment.

40. Allies’ goal is to continue to bolster deterrence as a core element of  
our collective defence and to contribute to the indivisible security of the 
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Alliance. As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear 
alliance. In response to the more challenging security environment, NATO 
has taken steps to ensure its nuclear deterrent capabilities remain safe, 
secure, and effective. The strategic forces of the Alliance, particularly  
those of the United States, are the supreme guarantee of the security of 
Allies. The independent strategic nuclear forces of the United Kingdom 
and France have a deterrent role of their own and contribute significantly 
to the overall security of the Alliance. These Allies’ separate centres of 
decision-making contribute to deterrence by complicating the calculations 
of potential adversaries. NATO’s nuclear deterrence posture also relies on 
United States’ nuclear weapons forward-deployed in Europe and the ca-
pabilities and infrastructure provided by Allies concerned. National con-
tributions of dual-capable aircraft to NATO’s nuclear deterrence mission 
remain central to this effort. The Alliance reaffirms the imperative to ensure 
the broadest possible participation by Allies concerned in the agreed  
nuclear burden-sharing arrangements to demonstrate Alliance unity and 
resolve. Allies concerned will continue to drive forward progress on sus-
taining leadership focus and institutional excellence for the nuclear deter-
rence mission. Allies will also continue to ensure greater coherence between 
conventional and nuclear components of NATO’s deterrence and defence 
posture, strengthen effective strategic communications and enhance the 
effectiveness of NATO exercises to maintain and demonstrate a credible 
deterrence and reduce strategic risk. NATO supports efforts towards stra-
tegic risk reduction which constitute important contributions to regional 
and international security. In particular, transparency and dialogue can 
help avoid misunderstanding and miscalculation.

41. The fundamental purpose of NATO’s nuclear capability is to preserve 
peace, prevent coercion, and deter aggression. Given the deteriorating 
security environment in Europe, a credible and united nuclear Alliance is 
essential. Nuclear weapons are unique. The circumstances in which NATO 
might have to use nuclear weapons are extremely remote. NATO reiterates 
that any employment of nuclear weapons against NATO would fundamen-
tally alter the nature of a conflict. If the fundamental security of any of its 
members were to be threatened, however, NATO has the capabilities and 
resolve to impose costs on an adversary that would be unacceptable and 
far outweigh the benefits that any adversary could hope to achieve.

42. Missile defence can complement the role of nuclear weapons in deterrence; 
it cannot substitute them. We reaffirm our commitment to continue to 
deliver a NATO Ballistic Missile Defence (BMD) capability, to pursue the 
Alliance’s core task of collective defence and to provide full coverage and 
protection for all NATO European populations, territory, and forces against 
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the increasing threat posed by the proliferation of ballistic missiles. NATO 
BMD is purely defensive. The aim and political principles of NATO BMD 
remain unchanged from the 2010 Lisbon Summit. These principles are the 
indivisibility of Allies’ security and NATO solidarity, equitable sharing of 
risks and burdens as well as reasonable challenge, taking into account the 
level of threat, affordability, and technical feasibility, and in accordance 
with the latest common threat assessments agreed by the Alliance. Should 
international efforts reduce the threats posed by ballistic missile proli- 
feration, NATO missile defence can and will adapt accordingly.

43. NATO BMD is based on voluntary national contributions, including the 
US European Phased Adaptive Approach assets in Romania, Turkey, Spain, 
and Poland, as well as the NATO BMD command and control, the only 
component eligible for common funding. Additional voluntary national 
contributions will provide robustness. We are committed to completing 
additional essential components of NATO BMD command and control, 
which is necessary for achieving the next major milestone before reaching 
the Full Operational Capability. Full Allied political control and oversight 
are essential, and full implementation will be ensured and monitored. We 
will continue to engage with third states on a case-by-case basis to enhance 
transparency, build mutual confidence, and increase ballistic missile defence 
effectiveness.

44. NATO BMD is not directed against Russia and will not undermine Russia’s 
strategic deterrence. NATO BMD is intended to defend against potential 
threats emanating from outside the Euro-Atlantic area. We have explained 
to Russia many times that the BMD system is not capable against Russia’s 
strategic nuclear deterrent and there is no intention to redesign this system 
to have such a capability in the future. Hence, Russian statements threat-
ening to target Allies because of NATO BMD are unacceptable and coun-
terproductive. Should Russia be ready to discuss BMD with NATO, and 
subject to Alliance agreement, NATO remains open to the discussion.

45. Arms control, disarmament, and non-proliferation have made and should 
continue to make an essential contribution to achieving the Alliance’s 
security objectives and for ensuring strategic stability and our collective 
security. NATO has a long track record of doing its part on disarmament 
and non-proliferation. After the end of the Cold War, NATO dramatically 
reduced the number of nuclear weapons stationed in Europe and its  
reliance on nuclear weapons in NATO strategy. We regret that the condi-
tions for achieving disarmament have not been realised since the 2018 
Brussels NATO Summit. Allies remain collectively determined to uphold 
and support existing disarmament, arms control, and non-proliferation 
agreements and commitments. We will further strengthen arms control, 
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disarmament, and non-proliferation, as a key element of Euro-Atlantic 
security, taking into account the prevailing security environment. We wel-
come and fully support the agreement between the United States and the 
Russian Federation to extend the New START Treaty for five years. NATO 
Allies believe the New START Treaty contributes to international stability, 
and Allies again express their strong support for its continued implemen-
tation and for early and active dialogue on ways to improve strategic 
stability. Allies will welcome new strategic talks between the United States 
and Russia on future arms control measures, taking into account all Allies’ 
security. Allies will support further arms control negotiations, with the aim 
of improving the security of the Alliance, taking into account the prevail-
ing international security environment.

46. NATO remains clear-eyed about the challenges Russia poses, including 
the qualitative and quantitative increase of Russian non-strategic nuclear 
weapons. The Alliance will be guided by experience, not least Russia’s 
material breach of the Intermediate-range Nuclear Forces (INF) Treaty, 
which ultimately led to the termination of that agreement. NATO will 
continue to respond in a measured and responsible way to the significant 
risks posed by the Russian 9M729 missile, and other short- and inter- 
mediate-range missiles, to Allied security. We have agreed a balanced, 
coordinated, and defensive package of measures to ensure NATO’s deter-
rence and defence posture remains credible and effective, including through 
potential arms control, disarmament, and non-proliferation contributions. 
Russia’s proposal for a moratorium on the deployment of intermediate-range 
missiles in Europe is inconsistent with Russia’s unilateral and ongoing 
deployment of such systems on the continent and would not prevent 
Russia from building up such missiles outside of its European territory; 
this proposal is therefore not credible and not acceptable. At the same 
time, NATO Allies remain open to meaningful arms control discussions 
and dialogue on reciprocal transparency and confidence-building measures 
that would take into account security interests of all Allies and increase 
security across the Alliance.

47. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) remains 
the essential bulwark against the spread of nuclear weapons, the cor- 
nerstone of the global nuclear non-proliferation and disarmament archi-
tecture, and the framework for international cooperation in sharing the 
benefits of the peaceful uses of nuclear energy, science, and technology. 
Allies remain strongly committed to the full implementation of the NPT  
in all its aspects, as an irreplaceable platform, and the strengthening of 
the NPT across its mutually reinforcing three pillars. We are committed to 
working towards a meaningful outcome at the upcoming Tenth Review 
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Conference, which presents a major opportunity to contribute to the pres-
ervation, universalisation, and full implementation of the NPT. The Alliance 
reaffirms its resolve to seek a safer world for all and to take further prac-
tical steps and effective measures to create the conditions for further nu-
clear disarmament negotiations. NATO Allies support the ultimate goal of 
a world without nuclear weapons in full accordance with all provisions 
of the NPT, including Article VI, in an ever more effective and verifiable 
way that promotes international stability, and is based on the principle of 
undiminished security for all. NATO’s nuclear arrangements have always 
been fully consistent with the NPT, which remains the only credible path 
to nuclear disarmament. The enduring success of the NPT cannot be tak-
en for granted and requires sustained effort to further its achievements. 
In this spirit, we call on all NPT States Parties to work together towards 
a successful Tenth Review Conference. We reiterate our opposition to the 
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) which is incon- 
sistent with the Alliance’s nuclear deterrence policy, is at odds with the 
existing non-proliferation and disarmament architecture, risks undermining 
the NPT, and does not take into account the current security environment. 
The TPNW does not change the legal obligations on our countries with 
respect to nuclear weapons. We do not accept any argument that the 
TPNW reflects or in any way contributes to the development of customary 
international law. We call on our partners and all other countries to reflect 
realistically on the ban treaty’s impact on international peace and security, 
including on the NPT, and join us in working to improve collective secu-
rity through tangible and verifiable measures that can reduce strategic risks 
and enable lasting progress on nuclear disarmament.

48. While NATO is not itself party to any arms control agreement, Allies will 
make best use of NATO as an important platform for in-depth discussion 
and close consultations on arms control efforts that will support Alliance 
unity, political cohesion, and solidarity. We continue actively to address 
the collapse of the INF Treaty due to Russian actions, and we are com-
mitted to maintain appropriate consultations among Allies on these issues.

49. We remain deeply concerned by the proliferation of nuclear weapons and 
other weapons of mass destruction (WMD), as well as their means of 
delivery and related materials, by states and non-state actors, which rep-
resents a growing threat to our populations, territory, and forces. We 
condemn in the strongest possible terms the repeated use of chemical 
weapons in Syria, as well as use in Iraq, Russia, Malaysia, and, for the first 
time since NATO’s foundation on Allied territory, the United Kingdom. 
The use of chemical weapons anywhere, at any time, by anyone, for any 
reason is unacceptable. There can be no impunity for those who use 
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chemical weapons. We therefore welcome, as an important step towards 
accountability, the decision by the April 2021 Conference of the State 
Parties of the Chemical Weapons Convention (CWC) to suspend Syria’s 
rights and privileges under the CWC. We are determined to uphold the 
CWC and the global norm against the development, production, stock- 
piling and use of chemical weapons, and to hold those who use chemical 
weapons accountable for their actions, including through our joint com-
mitment within the International Partnership Against the Impunity for the 
Use of Chemical Weapons. We support the full implementation of the 
CWC and the work of the Organisation for the Prohibition of Chemical 
Weapons (OPCW) in addressing WMD threats and condemn those who 
seek to impede its work. NATO remains committed to ensuring that  
Allies can protect their populations, forces, and territories against CBRN 
threats, including through reviewing NATO’s Comprehensive, Strategic 
Level Policy for Preventing the Proliferation of Weapons of Mass Destruc-
tion and Defending against CBRN Threats. We are united in our resolve 
to promote the goals and objectives of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty. We underline the need to bring the treaty into force and we  
support the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization Prepara-
tory Commission, including the International Data Centre and Internatio- 
nal Monitoring System. We call for the immediate commencement  
and early conclusion of negotiations in the Conference on Disarmament 
of a treaty banning the production of fissile material for use in nuclear 
weapons or other explosive devices in accordance with Conference on 
Disarmament report CD/1299 and the mandate contained therein. In the 
meantime, the Alliance calls on all states to declare and maintain voluntary 
moratoria on the production of fissile material for nuclear weapons or 
other nuclear explosive devices.

50. We remain committed to conventional arms control as a key element of 
Euro-Atlantic security. We are determined to preserve, strengthen, and 
modernise conventional arms control in Europe, based on key principles 
and commitments, including reciprocity, transparency, and host nation 
consent. Russia’s continuing aggressive military posture, its refusal to fully 
comply with its obligations under the Treaty on Open Skies, its ongoing 
selective implementation of the Vienna Document, and its long-standing 
failure to implement the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, 
continue to undermine security and stability in the Euro-Atlantic area. Allies 
call on Russia to return to full implementation of, and compliance with the 
letter and spirit of all of its international obligations and commitments, 
which is essential to rebuilding trust and confidence, military transparency 
and increasing predictability in the Euro-Atlantic region. We specifically call 
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on Russia to be open and transparent about its no-notice snap exercises, 
large-scale exercises and large-scale troop movements, in accordance with 
its Vienna Document commitments, particularly in light of its recent unpro-
voked and unjustified military build-up in and around Ukraine. Allies  
underscore the importance of modernising the Vienna Document, and 
welcome the broad support for its comprehensive modernisation package. 
We look forward to intensified discussions in the Forum for Security Co-
operation leading to consensus on an updated Vienna Document at the 
2021 OSCE Ministerial. To maintain the contributions of the Treaty on Open 
Skies to the security of all State Parties, it is essential that all State Parties 
fully implement its provisions. We will continue to actively support ongoing 
discussions at the OSCE, including the Structured Dialogue. We call on 
Russia to engage constructively on all these efforts.

51. We reiterate the Alliance’s full support to the goal of the complete, veri-
fiable, and irreversible denuclearisation of North Korea, in accordance with 
relevant UNSCRs. We call on the Democratic People’s Republic of Korea 
(DPRK) to engage in meaningful negotiations with the United States  
towards achieving this goal. We urge the DPRK to fully implement its 
international obligations; to eliminate its nuclear, chemical, and biological 
warfare capabilities and ballistic missiles; to return to the NPT and its 
Comprehensive Safeguards Agreement with the International Atomic  
Energy Agency (IAEA); and to abandon all related programmes. We call 
on nations to fully implement existing UN sanctions.

52. We are committed to ensuring that Iran will never develop a nuclear 
weapon. We welcome the substantive discussions between Joint Compre-
hensive Plan of Action (JCPoA) participants, and separately with the  
United States, to accomplish a mutual return to compliance with the JCPoA 
by the United States and Iran. We support the goal of restoring the 
non-proliferation benefits of the JCPoA and of ensuring the exclusively 
peaceful nature of Iran’s nuclear programme. It is vital that Iran preserves 
the space for these discussions by avoiding any further escalation. We 
strongly support the IAEA in its crucial monitoring and verification work 
to help ensure Iran’s compliance with the NPT-related safeguards obliga-
tions, as well as its other commitments. A restored and fully implemented 
JCPoA could also pave the way to further address regional and security 
concerns, including in support of the non-proliferation regime. We con-
demn Iran’s support to proxy forces and non-state armed actors, including 
through financing, training, and the proliferation of missile technology and 
weapons. We call on Iran to stop all ballistic missile activities inconsistent 
with UNSCR 2231, refrain from destabilising actions, and play a construc-
tive role in fostering regional stability and peace.
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 Syria retains an inventory of short-range ballistic missiles whose range 
covers parts of NATO’s territory and some of our partners’ territories. 
Syria has used these missiles extensively against its own population. We 
remain vigilant over missile launches from Syria which could again hit or 
target Turkey. We continue to monitor and assess the ballistic missile threat 
from Syria.

 The increasing threat posed by the proliferation of ballistic missiles in the 
vicinity of the south-eastern border of the Alliance has been, and remains 
a driver in NATO’s development and deployment of a ballistic missile 
defence system, which is configured to counter threats from outside the 
Euro-Atlantic area.

53. The conflict in Syria has entered its eleventh year and continues to have 
significant consequences on the stability of the region and the security of 
NATO’s south-eastern border. We remain concerned and vigilant over its 
ramifications. We reiterate our determination to defend NATO territory and 
borders against any threats and to address challenges emanating from 
Syria. The presidential elections held on 26 May 2021 by the Syrian regime 
cannot be considered as free and fair and do not contribute to the efforts 
to achieve a political solution. We underline that stability and security 
cannot be reinstated in Syria without a genuine political process in line 
with UNSCR 2254. We call for a nationwide ceasefire and the reauthori-
sation and expansion of the UN cross-border humanitarian assistance for 
a period of at least 12 months in order to meet the needs of the Syrian 
people. We reiterate our appreciation to our Ally Turkey for hosting mil-
lions of Syrian refugees.

54. Allies remain deeply concerned about developments in Belarus since Au-
gust 2020. The policies and actions of Belarus have implications for  
regional stability and have violated the principles which underpin our 
partnership. NATO will remain vigilant of and monitor the implications for 
the security of the Alliance. The unacceptable diversion of a civilian aircraft 
in May 2021 and the subsequent arrest of a journalist and his partner 
travelling on board endangered the safety of civilians and was a grave 
affront to political dissent and freedom of the press. We support the  
independent investigations, including by the International Civil Aviation 
Organization (ICAO). We support measures taken by Allies individually 
and collectively in response to this incident. We call on Belarus to abide 
by international law, respect human rights and fundamental freedoms, and 
immediately and unconditionally release all political prisoners, including 
those belonging to the Union of Poles in Belarus. A democratic, sovereign, 
and stable Belarus is in all of our interests. Allies stand ready for a mutu-
ally beneficial NATO-Belarus partnership, taking into account political and 
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security conditions. We will follow the scale, scope, and aftermath of the 
Zapad-2021 exercise, and continue to call on Russia and Belarus to act  
in a predictable, transparent way in compliance with their international 
obligations and OSCE commitments.

55. China’s stated ambitions and assertive behaviour present systemic chal-
lenges to the rules-based international order and to areas relevant to  
Alliance security. We are concerned by those coercive policies which stand 
in contrast to the fundamental values enshrined in the Washington Treaty. 
China is rapidly expanding its nuclear arsenal with more warheads and a 
larger number of sophisticated delivery systems to establish a nuclear 
triad. It is opaque in implementing its military modernisation and its pub-
licly declared military-civil fusion strategy. It is also cooperating militarily 
with Russia, including through participation in Russian exercises in the 
Euro-Atlantic area. We remain concerned with China’s frequent lack of 
transparency and use of disinformation. We call on China to uphold its 
international commitments and to act responsibly in the international sys-
tem, including in the space, cyber, and maritime domains, in keeping with 
its role as a major power.

56. NATO maintains a constructive dialogue with China where possible. Based 
on our interests, we welcome opportunities to engage with China on  
areas of relevance to the Alliance and on common challenges such as 
climate change. There is value in information exchange on respective 
policies and activities, to enhance awareness and discuss potential disa-
greements. Allies urge China to engage meaningfully in dialogue, confi-
dence-building, and transparency measures regarding its nuclear capa- 
bilities and doctrine. Reciprocal transparency and understanding would 
benefit both NATO and China.

57. We are working together as an Alliance and with like-minded partners, in 
particular with the European Union, to protect critical infrastructure, 
strengthen resilience, maintain our technological edge, and address these 
challenges to the rules-based international order.

58. Climate change is one of the defining challenges of our times. It is a threat 
multiplier that impacts Allied security, both in the Euro-Atlantic area and 
in the Alliance’s broader neighbourhood. Climate change puts our resilience 
and civil preparedness to the test, affects our planning and the resilience 
of our military installations and critical infrastructure, and may create 
harsher conditions for our operations. Today we have endorsed an Action 
Plan to implement our NATO Agenda on Climate Change and Security, 
which increases our awareness, adaptation, mitigation, and outreach efforts, 
while ensuring a credible deterrence and defence posture and upholding 
the priorities of the safety of military personnel and operational and cost 
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effectiveness. To increase awareness, NATO will conduct annual assess-
ments of the impact of climate change on its strategic environment as well 
as on missions and operations. To adapt to climate change, NATO will 
incorporate climate change considerations into its full spectrum of work, 
ranging from defence planning and capability development to civil pre-
paredness and exercises. To contribute to the mitigation of climate change, 
drawing on best practices of Allies, and taking into account their different 
national circumstances, NATO will develop a mapping methodology to 
help Allies measure greenhouse gas emissions from military activities and 
installations, which could contribute to formulating voluntary goals to 
reduce such emissions. NATO will also strengthen exchanges with partner 
countries as well as with international and regional organisations that are 
active on climate change and security issues.

59. Energy security plays an important role in our common security. A stable 
and reliable energy supply, the diversification of routes, suppliers, and 
energy resources, including the integration of sustainable energy sources, 
and the interconnectivity of energy networks, are all of critical importance 
and increase our resilience against political and economic pressure. It is 
essential to ensure that the members of the Alliance are not vulnerable to 
political or coercive manipulation of energy, which constitutes a potential 
threat. Allies will therefore continue to seek further diversification of their 
energy supplies, in line with their needs and conditions. While these issues 
are primarily the responsibility of national authorities, energy developments 
can have significant political and security implications for Allies and also 
affect our partners. Consequently, we will continue to enhance our stra-
tegic awareness, including through regular Allied consultations and intel-
ligence sharing, and will strengthen our links with relevant internatio- 
nal organisations. We will further develop NATO’s capacity to support 
national authorities in protecting critical infrastructure, including against 
malicious hybrid and cyber activity. We will ensure reliable energy supplies 
to our military forces.

60. NATO has long recognised the importance of Human Security, which fo-
cuses on risks and threats to populations in conflict or crisis areas and how 
to mitigate and respond to them. Taking a Human Security approach is a 
reflection of our values and makes us more operationally effective. We are 
committed to ensuring that all efforts are made to avoid, minimise, and 
mitigate any potential negative effects on civilians arising from our missions 
or activities, as underscored in our Policy for the Protection of Civilians. 
Today, we endorse NATO’s new Policy on Preventing and Responding to 
Conflict-Related Sexual Violence, a landmark demonstration of our com-
mitment to addressing such violence, which inflicts long-term stigma and 
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trauma on individuals and families, contributes to their marginalisation, 
destroys the social fabric of communities, triggers displacement, fuels armed 
actors’ activities, fosters prolonged conflict and instability, and is an im-
pediment to sustainable peace and reconciliation. We are updating our 
policy on combating trafficking in human beings. Our ongoing work on 
Human Security also includes Children and Armed Conflict and Cultural 
Property Protection. NATO will continue to work with its partners, inter-
national organisations, and civil society to further our Human Security 
agenda, which includes robust policies and clear operational guidelines, in 
support of lasting peace and security and our populations’ common defence.

61. Recognising the critical importance of women’s full, equal, and meaning-
ful participation in all aspects of peace and stability, as well as the dispro- 
portionate impact that conflict has on women and girls, including con-
flict-related sexual violence, we are committed to fully implementing the 
Women, Peace and Security agenda set out by the UN Security Council. 
NATO’s Policy and Action Plan on Women, Peace and Security better 
prepare the Alliance to address the challenges of today and tomorrow. 
NATO’s Policy on Preventing and Responding to Sexual Exploitation and 
Abuse, agreed in 2019, reinforces our commitment to hold ourselves to 
the highest standards of behaviour, in keeping with our values. Working 
together with partners, international organisations, and civil society, we 
will consistently continue to implement our policy on Women, Peace and 
Security, and, in this context, we will advance gender equality and integrate 
gender perspectives and foster the principles of the Women, Peace and 
Security agenda in all that we do, including in NATO operations, missions, 
and activities.

62. We remain committed to NATO’s Building Integrity Policy and Programme. 
Corruption and poor governance undermine democracy, the rule of law, 
and economic development, thus constituting challenges to our security. 
Implementing measures to improve integrity building, to fight against 
corruption, and to foster good governance is of continued importance for 
NATO, Allies, and partners alike.

63. NATO’s partnerships are, and will continue to be, essential to the way 
NATO works. The success of NATO’s partnerships is demonstrated by their 
strategic contribution to Alliance and international security. They play an 
important role in supporting NATO’s three core tasks and our 360-degree 
security approach. They are central to advancing NATO’s cooperative 
security agenda, helping to shape our security environment, and contrib-
uting to stability in the Euro-Atlantic area, and to the pursuit of NATO’s 
political and military objectives. We remain committed to the principles 
underpinning our relations with our partners, and have taken steps to 
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make our partnerships more strategic, more coherent, and more effective. 
The Alliance’s partner relationships are also based on reciprocity, mutual 
benefit and mutual respect. We will strengthen political dialogue and 
practical cooperation with our partners. We are grateful to our partners 
for their significant contributions to NATO’s situational awareness, opera-
tions, missions, and activities, including Trust Fund projects. We recognise 
their sacrifices for Euro-Atlantic and international security over the years. 
We will continue to improve interoperability, in particular with our  
Enhanced Opportunities Partners. Recognising that conflict and instability 
in NATO’s neighbourhood directly undermine Allied security, we will 
continue to intensify NATO’s assistance and capacity building support to 
our partners. We reaffirm our commitment to expand political dialogue 
and practical cooperation with any nation that shares the Alliance’s values 
and interest in international peace and security and will further develop 
our partnerships so that they continue to meet the interests of both Allies 
and partners. In line with our Comprehensive Approach Action Plan, we 
will continue to pursue coherence within NATO’s own tools and strands 
of work, concerted approaches with partner nations and organisations 
such as the UN, the EU, and the OSCE, as well as further dialogue with 
non-governmental organisations.

64. The European Union remains a unique and essential partner for NATO. 
The NATO-EU strategic partnership is essential for the security and pros-
perity of our nations and of the Euro-Atlantic area. NATO recognises the 
importance of a stronger and more capable European defence. The  
development of coherent, complementary and interoperable defence  
capabilities, avoiding unnecessary duplication, is key in our joint efforts 
to make the Euro-Atlantic area safer. Such efforts, including recent  
developments, will lead to a stronger NATO, help enhance our common 
security, contribute to transatlantic burden sharing, help deliver needed 
capabilities, and support an overall increase in defence spending. Non-EU 
Allies continue to make significant contributions to the EU’s efforts to 
strengthen its capacities to address common security challenges. For the 
strategic partnership between NATO and the EU, non-EU Allies’ fullest 
involvement in these efforts is essential. We look forward to mutual steps, 
representing tangible progress, in this area to support a strengthened 
strategic partnership. We reaffirm in their entirety all the decisions, prin-
ciples, and commitments with regard to NATO and EU cooperation. We 
will continue to further strengthen our strategic partnership in a spirit of 
full mutual openness, transparency, complementarity, and respect for the 
organisations’ different mandates, decision-making autonomy and institu-
tional integrity, and as agreed by the two organisations.
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65. NATO-EU cooperation has reached unprecedented levels, with tangible 
results in countering hybrid and cyber threats, strategic communication, 
operational cooperation including maritime issues, military mobility,  
defence capabilities, defence industry and research, exercises, counter- 
terrorism, and defence and security capacity building. Political dialogue 
between NATO and the EU remains essential to advance this coopera- 
tion. We will continue to develop and deepen our cooperation by fully 
implementing the common set of 74 proposals, which contribute to the 
coherence and complementarity of our efforts. The current strategic  
environment and the COVID pandemic underscore the importance  
of NATO-EU cooperation in the face of current and evolving security 
challenges, in particular in addressing resilience issues, emerging and 
disruptive technologies, the security implications of climate change, dis-
information, and the growing geostrategic competition. The ongoing 
distinct strategic processes within NATO and the EU offer a unique  
opportunity to intensify further our consultations and cooperation to 
enhance the security of our citizens and promote peace and stability in 
the Euro-Atlantic area and beyond, while reaffirming that NATO remains 
the transatlantic framework for strong collective defence and the essential 
forum for security consultations and decisions among Allies. We value 
the Secretary General’s continued close cooperation with the President 
of the European Council, the President of the European Commission, and 
the High Representative, on all aspects of the NATO-EU strategic part-
nership.

66. We reaffirm our commitment to NATO’s Open Door Policy under Article 
10 of the Washington Treaty, which has been a historic success. North 
Macedonia’s accession last year is yet another tangible demonstration of 
this commitment. Successive rounds of enlargement have strengthened 
Euro-Atlantic security by helping to spread and consolidate the rule of law 
and democratic institutions and practices across the European continent, 
and have respected the right of all states to seek their own security  
arrangements, as enshrined in the 1990 Charter of Paris for a New Europe. 
NATO’s door remains open to all European democracies which share the 
values of our Alliance, which are willing and able to assume the respon-
sibilities and obligations of membership, which are in a position to further 
the principles of the Treaty, and whose inclusion can contribute to the 
security of the North Atlantic area. Decisions on enlargement are for NATO 
itself; no third party has a say in that process. We remain committed to 
the integration of those countries that aspire to join the Alliance, judging 
each on its own merits. We encourage them to continue to implement the 
necessary reforms and decisions to prepare for membership. We will con-
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tinue to offer support to their efforts and look to them to take the steps 
necessary to advance their aspirations.

67. Allies strongly support the sovereignty and territorial integrity of a stable 
and secure Bosnia and Herzegovina in accordance with the General 
Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina and other 
relevant international agreements, encourage domestic reconciliation, and 
urge political leaders to avoid divisive rhetoric. We commend Bosnia and 
Herzegovina, an aspirant country, for its contributions to NATO-led oper-
ations. We are committed to maintaining strong political dialogue with 
Bosnia and Herzegovina, and offer our continued support to the imple-
mentation of all reform efforts, including through NATO HQ Sarajevo. We 
encourage the leadership of Bosnia and Herzegovina to take full advantage 
of the breadth of NATO cooperative security and partnership tools. Allies 
welcome the work of the Commission for Cooperation with NATO. Allies 
urge political leaders to work constructively and to demonstrate political 
will for the benefit of all in Bosnia and Herzegovina in advancing Euro- 
Atlantic aspirations by implementing the much-needed political, electoral, 
rule of law, economic, and defence reforms, including through the coun-
try’s Reform Programme with NATO, without prejudice to a final decision 
on NATO membership.

68. We reiterate the decision made at the 2008 Bucharest Summit that Georgia 
will become a member of the Alliance with the Membership Action Plan 
(MAP) as an integral part of the process; we reaffirm all elements of that 
decision, as well as subsequent decisions, including that each partner will 
be judged on its own merits. We stand firm in our support for Georgia’s 
right to decide its own future and foreign policy course free from outside 
interference. As an Enhanced Opportunities Partner, Georgia is coope- 
rating closely with the Alliance across a wide range of issues. We highly 
appreciate Georgia’s substantial contributions to NATO operations, which 
demonstrate its commitment and capability to contribute to Euro-Atlantic 
security. We welcome the recent political agreement on the Way Ahead 
for Georgia and encourage its full implementation by all sides. This agree-
ment paves the way for the important reforms which will help Georgia, 
an aspirant country, progress in its preparations towards membership. We 
remain committed to making full use of the NATO-Georgia Commission 
and the Annual National Programme in deepening political dialogue and 
cooperation. We commend the significant progress on reforms which 
Georgia has made and must continue to make, and which have helped 
Georgia strengthen its defence capabilities and interoperability with the 
Alliance. Georgia’s relationship with the Alliance contains all the practical 
tools to prepare for eventual membership. We are working closely with 
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Georgia on security in the Black Sea region, in response to Russia’s  
increasingly destabilising activities, and welcome the steps taken to imple-
ment the refreshed Substantial NATO-Georgia Package. We stand ready 
to enhance our support to Georgia, including in building resilience against 
hybrid threats, in training and exercises, and in secure communications. 
We look forward to the next NATO-Georgia exercise in 2022.

69. We reiterate the decision made at the 2008 Bucharest Summit that Ukraine 
will become a member of the Alliance with the Membership Action Plan 
(MAP) as an integral part of the process; we reaffirm all elements of that 
decision, as well as subsequent decisions, including that each partner will 
be judged on its own merits. We stand firm in our support for Ukraine’s 
right to decide its own future and foreign policy course free from outside 
interference. The Annual National Programmes under the NATO-Ukraine 
Commission (NUC) remain the mechanism by which Ukraine takes forward 
the reforms pertaining to its aspiration for NATO membership. Ukraine 
should make full use of all instruments available under the NUC to reach 
its objective of implementing NATO principles and standards. The success 
of wide-ranging, sustainable, and irreversible reforms, including combating 
corruption, promoting an inclusive political process, and decentralisation 
reform, based on democratic values, respect for human rights, minorities, 
and the rule of law, will be crucial in laying the groundwork for a pros-
perous and peaceful Ukraine. Further reforms in the security sector,  
including the reform of the Security Services of Ukraine, are particularly 
important. We welcome significant reforms already made by Ukraine and 
strongly encourage further progress in line with Ukraine’s international 
obligations and commitments. We will continue to provide practical support 
to reform in the security and defence sector, including through the Com-
prehensive Assistance Package. We will also continue to support Ukraine’s 
efforts to strengthen its resilience against hybrid threats, including through 
intensifying activities under the NATO-Ukraine Platform on Countering 
Hybrid Warfare. We welcome the cooperation between NATO and Ukraine 
with regard to security in the Black Sea region. The Enhanced Opportu-
nities Partner status granted last year provides further impetus to our already 
ambitious cooperation and will promote greater interoperability, with the 
option of more joint exercises, training, and enhanced situational awareness. 
Military cooperation and capacity building initiatives between Allies and 
Ukraine, including the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade, further reinforce 
this effort. We highly value Ukraine’s significant contributions to Allied 
operations, the NATO Response Force, and NATO exercises.

70. The Western Balkans is a region of strategic importance for NATO, as 
highlighted by our long history of cooperation and operations. NATO 
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remains strongly committed to the security and stability of the Western 
Balkans and to supporting the Euro-Atlantic aspirations of the countries 
in the region. We will intensify our efforts in the region and enhance our 
political dialogue and practical cooperation in order to support reform 
efforts, promote regional peace and security, and counter the malign  
influence of outside actors. Democratic values, the rule of law, domestic 
reforms, and good neighbourly relations are vital for regional cooperation 
and Euro-Atlantic integration, and we look to continued progress in this 
regard. We value the NATO-Serbia partnership. Strengthening NATO-Ser-
bia relations would be of benefit to the Alliance, to Serbia, and to the 
whole region. We support the EU-facilitated Dialogue and other efforts 
aimed at the normalisation of relations between Belgrade and Pristina, and 
urge the sides to seize the moment and engage in good faith towards 
reaching a lasting political solution.

71. We remain committed to NATO’s continued engagement in Kosovo,  
including through the NATO-led Kosovo Force (KFOR) which contributes 
to a safe and secure environment and to wider stability in the Western 
Balkans, and through ongoing capacity building efforts with the Kosovo 
security organisations. Any changes to our force posture in KFOR remain 
conditions-based and not calendar-driven.

72. The Alliance’s close and mutually beneficial security cooperation with our 
Enhanced Opportunities Partners Finland and Sweden, which share our 
values and contribute to NATO-led operations and missions, has grown 
across a wide range of areas. We will continue to strengthen our ability 
to respond rapidly and effectively to any common challenges and to work 
together on enhancing our resilience and civil preparedness. We will  
bolster our regular and open political dialogue and cooperation in support 
of our common security, including by crisis management preparation, 
exercises, and exchanging information and analysis, notably on the secu-
rity situation in the Baltic Sea region.

73. We will work more closely with all our Western European partners to 
share expertise, address emerging security challenges, and continue our 
cooperation on operations, missions, and other initiatives. We will also 
seek to further develop relations with our partners across the globe. We 
are enhancing political dialogue and practical cooperation with our 
long-standing Asia-Pacific partners – Australia, Japan, New Zealand, and 
the Republic of Korea – to promote cooperative security and support the 
rules-based international order. We will discuss common approaches  
to global security challenges where NATO’s interests are affected, share 
perspectives through deeper political engagement, and seek concrete ar-
eas for cooperation to address shared concerns. We are intensifying our 
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interaction with Colombia, NATO’s partner in Latin America, on good 
governance, military training, interoperability, demining, and maritime 
security. We remain open to deepening our political dialogue and inten-
sifying our practical cooperation with our partners in Central Asia, taking 
into account the regional situation. We welcome the interest of other 
global actors to work with NATO in addressing our shared security con-
cerns and stand ready to explore further engagement on a case-by-case 
basis.

74. We are committed to enhancing our long-standing engagement in the 
Middle East and North Africa (MENA) region. We will strengthen our  
political dialogue and practical cooperation with our Mediterranean Dia-
logue (MD) and Istanbul Cooperation Initiative (ICI) partners. This will 
build stronger security and defence institutions and capacities, promote 
interoperability, and help to counter terrorism. We have upgraded our 
defence capacity building assistance to Jordan, our Enhanced Opportuni-
ties Partner, to include additional counter-terrorism support, and have 
contributed to the establishment of the new Military Women’s Training 
Centre. We will continue our engagement with Tunisia on defence capac-
ity building. We will leverage the NATO-ICI Regional Centre in Kuwait as 
an important hub for education, training, and public diplomacy activities, 
and we remain open to the potential establishment of other education and 
training centres with interested MENA countries. Our Regional Hub for the 
South, in Naples, is making tangible progress in implementing its four 
functions and contributing to our situational awareness and understanding. 
We will continue to engage with the African Union and further develop 
our relations with the League of Arab States and the Gulf Cooperation 
Council in order to enhance our ability to better address mutual security 
concerns.

75. The deteriorating situation in the Sahel region matters to NATO’s collective 
security. This region is a theatre of complex and interconnected challen- 
ges. NATO’s approach to the Sahel is currently focused on our long-stand-
ing partnership with Mauritania, and we are looking into providing addi-
tional advice and training support. We will also continue to engage in 
dialogue with relevant NATO partners, representatives from the Sahel 
region, international and regional organisations and entities such as the 
African Union, the G5 Sahel structures, the UN, and the EU, as well as 
with the Coalition for the Sahel. NATO will enhance its engagement with 
the G5 Sahel structures and remains open, upon request, to consider fur-
ther engagements in the region.

76. The crisis in Libya has direct implications for regional stability and the 
security of all Allies. We welcome the progress achieved in Libya, includ-
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ing the recent endorsement of the interim Government of National Unity 
(GNU) and Presidency Council. We commend the UN efforts in support 
of a Libyan-led and Libyan-owned political process, aimed at promoting 
national reconciliation as well as unifying and strengthening state insti- 
tutions. We call on all the relevant Libyan authorities and institutions, 
including the GNU and the House of Representatives, to take actions set 
out in the Libyan Political Dialogue Forum roadmap and to make the 
necessary preparations for free, fair, and inclusive national Presidential 
and Parliamentary elections on 24 December 2021. We fully support the 
implementation of UNSCRs 2570 and 2571 and the 23 October 2020 cease-
fire agreement. In accordance with our Summit decisions, we remain 
committed to providing advice to Libya, upon its request, in the area of 
defence and security institution building, taking into account political and 
security conditions.

77. NATO is an Alliance that constantly modernises and adapts to new threats 
and challenges. NATO is also adapting as an institution. To enhance our 
political-military coherence and situational awareness, we have restructured 
the activities of the NATO Headquarters, and established a Chief Informa-
tion Officer function. We welcome and will continue progress towards an 
optimised NATO intelligence enterprise, better postured to provide timely 
and relevant support to Alliance operations and decision-making on  
contemporary and future challenges. We will also further strengthen the 
security of our cyber and communications systems and continue to protect 
the Alliance against espionage attempts. We will continuously pursue 
greater coherence, improved effectiveness, and new efficiencies, in support 
of the flexibility and responsiveness we need as an Alliance.

78. We express our deep appreciation for the generous hospitality extended 
to NATO by the Government and the people of Belgium for over five 
decades, and to us today on the occasion of our Summit meeting at NATO 
Headquarters. We pay tribute to all the men and women in uniform who 
continue to work daily for our collective security. And we extend a special 
word of thanks to all those who made it possible for us to have a safe 
and productive Summit meeting despite the ongoing COVID-19 pan- 
demic, including the NATO medical personnel and the Polish Medical 
Emergency Detachment.

79. With our decisions today, we have opened a new chapter in the tran- 
satlantic relationship and set the direction for the Alliance’s continued 
adaptation towards 2030 and beyond. We look forward to meeting again 
in Spain in 2022, followed by our next meeting in Lithuania.
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O Exército, São João de Deus e a  
Rainha Santa Isabel: história e cultura militares

O livro “O Exército, São João de Deus 
e a Rainha Santa Isabel: história e cultura 
militares”, da autoria do Professor Doutor 
Augusto Moutinho Borges (textos) e do 
Luís Chaves (fotos) é muito mais do que 
história militar de Portugal. É uma verda-
deira obra de arte, que nos transmite 
conhecimento e lições da história, cons-
tituindo-se num instrumento de cidadania 
e de identidade. 

Apesar de separados por cerca de dois 
séculos, São João de Deus e a Rainha 
Santa Isabel têm algo muito importante em 
comum, para além de serem Patronos de dois serviços do Exército (Serviço de 
Saúde Militar e Serviço de Administração Militar) ou de estarem representados 
no exterior do Panteão Nacional (juntamente com o Santo Condestável e San-
ta Engrácia – que dá o nome à igreja). É que ambos “semearam” a paz e a 
fraternidade e cuidaram dos pobres, dos doentes e dos mais necessitados.

Os textos e livros sobre os Exércitos, tratam normalmente de combates e 
batalhas, de organização e logística, de tática e estratégia, de sistemas de 
recrutamento, de equipamento, armamento e tecnologias, mas também de 
combatentes e de comandantes. Nesta obra, que pode ser enquadrada na 
“Nova História”, os autores tratam de outro tipo de combatentes, designada-
mente de quem salvou vidas, de quem salvaguardou a Paz ou de quem 
tratou feridos, fossem eles civis ou militares. 

A obra está organizada num “Prefácio”, da autoria do General José Nunes 
da Fonseca, que releva a ligação do Exército com os dois Santos Padroeiros, 
uma “Introdução”, um capítulo dedicado a “São João de Deus na História e 
Cultura Militares”, seguido de outro intitulado “Rainha Santa Isabel na Histó-
ria e Cultura Militares” e de um capítulo final sobre “São João de Deus e a 
Rainha Santa Isabel na Arte”, imediatamente antes da bibliografia.
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Comecemos pela introdução, em que os autores fazem a apresentação dos 
dois protagonistas sublinhando o fato deste livro constituir “uma boa amostra 
do relacionamento entre a sociedade civil, religiosa e militar”. Referem ainda, 
que o “estudo destas duas personagens e dos espaços geográficos associados 
às suas vidas revela os percursos que projetam a própria identidade nacional.”.

Seguem-se dois capítulos relativos à ligação entre os dois Santos e a His-
tória e Cultura militares, com especial enfase para a relação entre S. João de 
Deus e os reais hospitais militares em Portugal. 

Ligam-nos ao Exército os valores da solidariedade, da fraternidade, do 
altruísmo e da dignificação do ser humano, com os quais os militares do 
Exército, desde o soldado ao general, e independentemente da sua confissão 
religiosa, se identificam enquanto servidores da Pátria que juram defender 
com o sacrifício da própria vida. 

Os autores destacam os percursos de vida e morte dos dois Santos, ligados 
a Portugal e a Espanha.

A Rainha Santa Isabel, nascida em Saragoça a 4 de janeiro de 1271, viria 
a falecer em Estremoz, a 4 de julho de 1336 (com 65 anos) e a ser sepultada 
em Coimbra. Na Academia General Militar de Saragoça, cuidam da imagem 
e do espólio da sua Princesa de Aragão e Rainha de Portugal, numa cidade 
em que é venerada, inclusivamente numa igreja barroca dedicada a Santa 
Isabel de Portugal.

S. João de Deus, nascido em Montemor-o-Novo em 1495, foi pastor e 
militar antes de dar a sua vida em prol dos necessitados, tendo falecido em 
Granada, a 8 de março de 1550 (com 55 anos), sendo também reconhecido 
por Portugueses e Espanhóis. A São João de Deus foi dedicada uma basílica 
de estilo barroco com o seu nome, na cidade de Granada, que abriga os 
seus objetos pessoais e inclusivamente os restos mortais numa urna de pra-
ta maciça.

Destaca-se o facto de, na parte relativa a São João de Deus, e para além 
de descrever parte da sua vida, que transformou João Duarte Cidade em João 
de Deus, e que levaria à criação da Ordem de Hospitalidade, os autores in-
cluem uma análise cuidada e científica da evolução da rede hospitalar em 
Portugal e mais particularmente da rede militar. Revelam inclusivamente al-
gumas curiosidades, como o apoio da Ordem Hospitaleira na batalha de 
Lepanto (batalha naval entre a Liga Santa e o Império Otomano em 1571), a 
assistência sanitária desde a idade média, os primeiros hospitais de campanha, 
o primeiro convento hospital São João de Deus, a enorme lista de Reais 
Hospitais Militares existentes em Portugal em 1814 (ver p. 60) e o apoio e 
administração hospitalar fornecido pelos irmãos hospitaleiros de São João de 
Deus, entre 1640 e 1834, ano relativo ao final das ordens religiosas e dos 
hospitais militares e curiosamente do início dos enfermeiros militares. Na 
prática, estamos a falar de uma obra sobre a história da saúde militar em 
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Portugal, que tem em São João de Deus, o criador, o exemplo e o patrono. 
No caso da Rainha Santa, retratada como bela, inteligente, gestora, paci-

ficadora, devota e caridosa, os autores sublinham o seu trabalho assistencial, 
o apoio à diplomacia e à paz, e as razões da sua escolha como Patrona da 
Administração Militar e da Cidade de Coimbra. 

Segue-se um terceiro capítulo relativo à relação entre os dois Santos e a 
arte, que ultrapassa, em muito, as fronteiras de Portugal.

Segundo os autores, São João de Deus e Santa Isabel são dos santos mais 
representados em escultura, pintura e painéis de azulejos, a par de Santo 
António. Em termos heráldicos militares, Santa Isabel é associada aos besan-
tes que se transformam em rosas (alusão ao milagre) e São João à figuração 
da romã aberta (que significa granada em castelhano e relativa à alusão ao 
Menino Jesus que lhe vaticinou “João, Granada será a tua cruz”) e mais re-
centemente ao transporte de um doente ao colo (como na escultura da capa, 
da autoria de José Ferreira Thedim). Neste capítulo, os autores apresentam 
um estudo exaustivo dos nomes dados a hospitais, clínicas, escolas de enfer-
magem, fortes, baluartes e revelins, arte pública, painéis azulejares, parques 
e jardins, assim como a representação em brasões, arte transmitida em imagens 
magnificas e para muitos de nós desconhecidas. 

No final, os autores incluem uma bibliografia rica e diversificada, mas 
clara e compreensivelmente dominada por nove livros e catorze artigos da 
autoria do Professor Doutor Moutinho Borges.

As cerca de 180 páginas desta obra, em boa hora com textos em português 
e inglês, são coloridas pelas excelentes fotografias de Luís Chaves, com ima-
gens magnificas de locais que muitos conhecemos com alguma superficiali-
dade, mas que agora temos a oportunidade para um olhar mais profundo e 
orientado para o tema da obra; o Exército e dois dos seus mais queridos 
Santos Padroeiros. 

A edição de imagem, a coordenação editorial e a revisão foram trabalha-
das por quatro mulheres da By The Book com um dom especial: as duas 
Maria João, a Margarida Oliveira e a Ana de Albuquerque.

Em resumo, esta obra de arte é rica em termos de conteúdo, é extraordi-
nária em termos de imagem, é universal pelos dois Santos da Igreja e pelo 
fato de ser bilingue, é um instrumento de cultura histórica militar e religiosa 
e um motivo grande de orgulho do Exército de Portugal. 

Como escreveu S. João de Deus, “Tudo perece. Só a boa obra permanece”. 
E esta é certamente uma boa obra, que vai permanecer para sempre no pa-
trimónio do Exército Português.

A Revista Militar agradece a amável oferta do livro e felicita os autores, a 
editora e o Exército.

Major-general João Vieira Borges
Vogal da Direção da Revista Militar
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