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O Conceito Estratégico da NATO (2010): A Perspectiva Portuguesa 

Pedro Miguel Lage Fernandes 

 

RESUMO 

Com a preparação de um novo Conceito Estratégico para a NATO em 2010, a política 
externa portuguesa (no contexto da Aliança Atlântica) deteve a oportunidade de 
evidenciar interesses particulares no que diz respeito a um tema consideravelmente 
relevante para a Organização na actualidade: as parceiras. A aposta na aproximação da 
NATO à África e ao Atlântico Sul constituiu uma linha de relevo no âmbito dos 
propósitos nacionais no seio da entidade.  

Neste contexto, pretendemos com a presente investigação agregar, evidenciar e 
analisar o modo como autores/investigadores portugueses se debruçaram sobre a 
temática, providenciando (com recurso à análise crítica sobre os pontos de vista 
expressos pelos mesmos) uma percepção contextual sobre a Aliança Atlântica 
(incluindo potencialidades, ameaças e desafios) e Conceito Estratégico de 2010, 
observando seguidamente em pormenor as expectativas e realidades perante o modo 
como Portugal se procura (e se deve procurar) afirmar como aliado de relevo no 
contexto NATO.  

A investigação revelou uma grande diversidade de percepções em relação a quase 
todos os pontos tocados, permitindo a delineação de vários percursos relevantes ao 
longo da construção da análise crítica e permitindo, igualmente, tocar uma variedade 
de tópicos que se encontram em órbita da temática central.  
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NATO’S Strategic Concept (2010): The Portuguese Perspective 

Pedro Miguel Lage Fernandes 

 

 ABSTRACT 

With the planning of a new Strategic Concept for NATO in 2010, the Portuguese 
foreign policy (within the Atlantic Alliance context) had the opportunity to make 
particular interests clear concerning a considerably relevant topic for the Organization 
in the present: partnerships. The bet placed regarding NATO becoming closer to Africa 
and to the South Atlantic defined itself as a relevant point within the scope of the 
Portuguese purposes in the entity.   

In this context with the current investigation, we aim to gather, clarify and analyze the 
way in which Portuguese authors/investigators have approached the subject, providing 
(resorting to critical analysis over the views expressed by these authors) a contextual 
perception of NATO (including potentialities, threats and challenges) and 2010 
Strategic Concept, followed by a detailed observation of the expectations and realities 
regarding the way in which Portugal seeks (and should seek) to affirm itself as a 
relevant ally within the NATO context.    

The investigation revealed a wide diversity of perceptions towards almost every point 
approached, allowing for the pursuit of different, relevant paths along the construction 
of the critical analyses and allowing as well for the consideration of a variety of topics 
that orbit the central theme. 
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Introdução 

No contexto das relações de Portugal com grandes organizações internacionais, 

a parceria com a North Atlantic Treaty Organization (NATO) define-se como dotada de 

uma relevância bastante acentuada. Devido a este facto (e para efeitos de elaboração de 

uma investigação desta natureza), considerámos que seria interessante a possibilidade 

de procurar explorar a dinâmica entre Portugal e Aliança Atlântica. Contudo, é 

necessário explicitar com clareza em que perspectiva e dentro de que moldes esta 

mesma dinâmica será observada ao longo das páginas que se seguem.  

Ao apresentar o termo “perspectiva portuguesa”, ponderado à luz do actual 

Conceito Estratégico (CE) da NATO, definimos simultaneamente âmbito e limites da 

investigação; o documento aprovado no final de 2010 em Lisboa torna-se o ponto 

âncora ao qual se prendem a maioria das considerações expressas ao longo dos capítulos 

e a perspectiva portuguesa refere-se à base bibliográfica da investigação e modo como é 

percepcionado o conteúdo do Conceito Estratégico 2010, assim como se o mesmo vai 

ou não de encontro às grandes opções delineadas e trabalhadas pela política externa 

portuguesa no seio da Aliança Atlântica. Salvo breves considerações expressas por 

autores estrangeiros (incluídas maioritariamente em capítulo final, de modo a evidenciar 

uma contextualização teórica da NATO e permitindo igualmente incrementar a acuidade 

da investigação, possibilitando um termo de comparação com as opiniões expressas por 

investigadores portugueses), a bibliografia do corpo desta dissertação é composta 

exclusivamente de perspectivas expressas por autores nacionais. Estes pontos de vista 

foram selecionados, analisados e agregados com recurso a uma interpretação crítica, de 

modo a formarem uma narrativa lógica, negando o uso de linguagem excessivamente 

floreada e procurando manter, consistentemente, uma capacidade de esclarecer 

convenientemente os tópicos mais relevantes associados às questões em estudo.  

Em termos de extensão do tratamento dos temas, a presente investigação 

debruçar-se-á, naturalmente, de modo consideravelmente mais intenso sobre a dinâmica 

Portugal/NATO (à luz do CE 2010); mas é claro, seria impossível tratar a questão 

anteriormente mencionada sem reconhecer e ponderar uma série de condicionantes que 

marcam a actualidade internacional (e afectam directamente as acções e políticas da 

Aliança Atlântica) e sem procurar compreender o próprio contexto da relação 

Portugal/NATO. Como tal, esta investigação pretende apresentar uma perspectiva geral 

sucinta sobre vários pontos-chave, de modo a providenciar uma exposição útil das 
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problemáticas e condicionantes cujo peso se faz sentir no cerne das questões mais 

relevantes a ponderar.    

No que diz respeito ao catálogo bibliográfico adoptado, foram tomados em conta 

os contributos prestados tanto por investigadores independentes como por 

investigadores ligados a ramos das Forças Armadas. Considerámos que, devido à 

natureza da Aliança Atlântica (cariz essencialmente militar com potencialidades 

acentuadas nos campos da segurança e defesa), seria imprudente limitar a questão à 

partida; deste modo, afirmou-se a necessidade de uma compreensão e exposição das 

percepções expressas por ambos os tipos de investigadores, num esforço de conjugação 

de perspectivas diversas, com vista ao assegurar de acepções o mais completas e 

abrangentes possíveis para exposição.  

Em relação à metodologia aplicada para recolha de informação, os mais 

relevantes processos utilizados prenderam-se com pesquisa documental (fontes 

primárias e secundárias) e pesquisa bibliográfica (crítica). Procurámos que a utilização 

destes métodos fosse pautada por critérios sólidos de autenticidade, credibilidade e 

representatividade. A selecção da base bibliográfica para a presente investigação 

centrou-se, deste modo, no resultado de um processo alargado de busca, complementado 

com leituras exploratórias das fontes selecionadas, processo este que ambicionou, 

naturalmente, constituir-se como o mais completo e minucioso possível. A selecção da 

informação utlizada foi assegurada em fases; num primeiro momento foi essencial uma 

busca online em websites de referência para investigação académica, tendo sido 

subsequentemente alargada a procura aos repositórios de bibliotecas públicas, 

instituições de ensino superior e organismos dedicados ao estudo de temáticas 

abordadas na investigação (instituições como o Instituto da Defesa Nacional (IDN), 

Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), Instituto Português de Relações 

Internacionais e Segurança (IPRIS) e Revista Militar). O objectivo de deter o mais 

completo e sólido conhecimento possível acerca das problemáticas em estudo 

proporcionou uma fase adicional ao processo de recolha e selecção de informação; esta 

foi constituída sob a hipótese de poder vir a assegurar esclarecimentos adicionais acerca 

de áreas cujo âmbito bibliográfico não permitisse uma caracterização tão alargada 

quanto o (por nós) desejável
1
. Deste modo, considerámos benéfica a colocação de 

                                                           
1
 Esta situação prende-se intimamente com o facto de, no período pré-aprovação do CE 2010, terem sido 

elaborados variadíssimos produtos dedicados à temática, tendo esta tendência sido muito expressivamente 
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questões a um número restrito de investigadores considerados como de acentuada 

relevância no quadro bibliográfico da investigação. As considerações por estes 

providenciadas (assim como uma explicitação da metodologia utilizada na recolha 

destas informações) têm lugar no capítulo final da investigação.  

De modo a procurar assegurar a obtenção de pontos sólidos e funcionais ao 

longo da investigação, a pesquisa foi tomada como de natureza explicativa e, no que diz 

respeito ao tratamento de informação, o método privilegiado prendeu-se com um 

processo (o mais cuidado possível) de análise, ponderação e encadeamento que 

procurou assegurar uma narrativa clara e crítica relativa aos factos e elementos expostos 

pelos materiais fonte, ancorada em torno dos grandes eixos problemáticos: papel e 

potencialidades de Portugal na NATO, expectativas e realidades perante o CE 2010, 

particularidades da conjuntura internacional e actuação da mesma sobre a Aliança 

Atlântica e Portugal. O processo de construção de hipóteses inerente a esta narrativa 

constituiu-se, naturalmente, como dedutivo e procurou tomar em conta as variáveis 

observadas, privilegiando igualmente a multiplicidade de pontos de vista relativos às 

diversas questões ponderadas. 

É relevante explicitar que a investigação se encontrou enquadrada num limite 

temporal claro; os materiais analisados para a construção do núcleo da presente 

dissertação foram limitados em termos de data de publicação. Ou seja, apenas 

considerámos investigações/pontos de vista publicados até ao fim do ano de 2012
2
. 

Sentimos que este estabelecimento claro de uma fronteira à admissão de novo material 

para a construção da investigação foi bastante relevante pois, caso contrário, 

correríamos o risco de cair na tentação de procurar assegurar a inclusão de novas fontes, 

mesmo já perante a recta final da actividade; este tipo de acção poderia vir a resultar em 

análises superficiais, comprometendo a validade das observações.  

Em termos organizacionais, a presente investigação encontra-se construída sobre 

uma estrutura que se divide em quatro capítulos. O primeiro visa providenciar uma 

visão sucinta sobre o modo como a Aliança Atlântica se adaptou às extensíssimas 

mudanças ocorridas no início dos anos 90 do século XX, esclarecendo seguidamente 

                                                                                                                                                                          
atenuada após a promulgação do documento. Não são numerosas as vozes que se manifestam pós-CE de 

modo a providenciar uma análise da relação expectativas/realidades das linhas de força da política externa 

de Portugal no contexto NATO perante o Conceito Estratégico da Organização.  
2
 O capítulo IV da investigação, devido a ser formado unicamente por considerações adicionais/de 

suporte, não foi limitado ao limite temporal apontado.   
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alguns pontos relativos aos Conceitos Estratégicos de 1991 e 1999, tocando o 

denominado Relatório do Grupo de Peritos (RGP) e realizando algumas considerações 

preliminares acerca do CE 2010. Este primeiro passo da investigação aborda também 

(de modo igualmente sucinto) os momentos mais relevantes da história conjunta entre 

Portugal e NATO. O segundo capítulo expressa os desafios e oportunidades que se 

apresentam na actualidade perante a NATO, sendo analisadas questões ligadas a 

alargamentos e parcerias (tomando especial atenção à dinâmica NATO/Rússia e 

NATO/União Europeia), ameaças, questões de foro económico e discussões teóricas em 

torno da Organização, terminando com uma perspectiva crítica do futuro da Aliança, 

atendendo ao peso dos factores ponderados. O terceiro capítulo é o mais extenso pois 

constitui o espaço no qual os principais pontos da investigação são abordados; aqui 

encontra-se expressa uma análise mais alargada do CE 2010, a qual fomenta a base para 

prosseguir ao encontro de uma ponderação da significância do mesmo perante os 

interesses nacionais. O capítulo prossegue com uma visão geoestratégica da dinâmica 

NATO/Portugal, a qual inclui considerações relativas ao papel nacional no espaço euro-

atlântico e às pretensões demonstradas no sentido de uma aproximação da Aliança ao 

Atlântico Sul e África. O último capítulo é reservado a considerações adicionais, 

contendo um brevíssimo enquadramento da Aliança Atlântica nas grandes linhas 

teóricas das relações internacionais (como área de estudos), seguido pela anteriormente 

mencionada exposição de perspectivas de investigadores não nacionais em relação ao 

CE 2010 e terminando com uma breve referenciação e análise dos pontos (considerados 

mais relevantes) contidos nas contribuições adicionais dos investigadores que 

concordaram opinar sobre as questões relativas à temática em estudo.    

Procurar identificar, compreender e correctamente evidenciar o modo como se 

define a perspectiva nacional (em ambas as vertentes consideradas para o contexto desta 

investigação: base teórica constituída por investigadores portugueses e consideração das 

grandes linhas estabelecidas e trabalhadas pela política externa internacional no seio da 

NATO) perante o Conceito Estratégico da Aliança Atlântica é a intenção central desta 

investigação. Para tal, nas páginas que se seguem, pretendemos – com recurso aos 

autores selecionados – explicitar claramente os pontos mais relevantes do CE 2010, 

analisando âmbito e propósitos do mesmo à luz da conjuntura política, económica, 

social e estratégica global da actualidade, providenciando igualmente uma perspectiva 

(o mais cuidada e completa possível) relativa à ligação do conteúdo expresso no 
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documento com as posições da política externa portuguesa no contexto NATO, 

evidenciando neste processo potencialidades e desafios tanto para a Aliança Atlântica 

como para Portugal, esclarecendo o que os mesmos significam para ambas as entidades.  

A presente investigação ambiciona providenciar um meio de análise relativo ao 

modo como as várias vozes nacionais que abordaram a temática do Conceito Estratégico 

2010 se expressaram, especialmente as que fizeram referência à posição de Portugal no 

tema, pois esta é uma dimensão particular que não se encontrava (não temos 

conhecimento que se encontre) explorada; o tópico perdeu consideravelmente atenção 

após a aprovação do documento, deixando maioritariamente em aberto um espaço 

importante no campo da análise comparativa – expectativas versus realidades – e das 

possíveis perspectivas para o futuro. Além do mais, sendo a questão de 

Portugal/NATO/CE 2010 tão prolífera ao estabelecimento de posições distintas, torna-

se interessante agregar e explorar as mesmas, sendo deste modo possível oferecer uma 

perspectiva crítica de natureza simplificada sobre questões manifestamente complexas, 

evidenciando e clarificando assim os contornos dos debates em torno das mesmas.  

Acerca dos limites da actividade, não seria lógico reter uma visão autocrítica 

objectiva em relação a este ponto. Como em qualquer investigação de natureza 

semelhante, o factor tempo é determinante e o volume de material a analisar foi 

consideravelmente extenso, pelo que seria desejável dispor de um período alargado para 

mais minuciosamente desconstruir e localizar teoricamente determinados pontos e 

perspectivas. Além do mais é importante assumir humildemente limitações relativas ao 

nível de análise (capacidade de) assegurado nesta investigação; compreendemos sem 

ceder a qualquer ilusão que a presente investigação, realizada em moldes semelhantes 

mas desenvolvida a partir de uma posição de maior conhecimento, segurança e 

experiência, traria resultados mais prolíferos; mas esta é uma condicionante que, 

actualmente, ainda nos encontramos impossibilitados de ultrapassar. Como tal, 

procurámos assegurar o mais lógico e sólido produto final enquadrado em moldes 

metodológicos e conceptuais correctos e relevantes.    

Nota Final: Optámos por não adoptar no corpo desta investigação as regras do 

novo acordo ortográfico, tirando partido do período de adaptação que se encontra em 

vigor. 
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I – A NATO em Evolução 

1.1 – Adaptação ao Ambiente Estratégico  

Antes de ser possível ponderar convenientemente a participação de Portugal na 

NATO, é relevante considerar brevemente a evolução da Organização em si, 

nomeadamente as suas origens e transformações ao longo dos anos. Talvez a reflexão 

mais interessante que possa ser trabalhada neste contexto se prenda com a própria 

existência da Aliança Atlântica na actualidade quando o seu propósito se prendia 

exclusivamente com a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

entidade extinta há mais de duas décadas. Procuremos então apontar justificações para a 

durabilidade da Organização.   

A primeira noção a destacar-se a quando do início de qualquer reflexão acerca 

da NATO, é sem dúvida o quão interessante se tornou a transformação desta entidade. 

Discussões relativas a responsabilidades e dinâmicas são compreendidas como 

inevitáveis, não apenas no caso da Aliança Atlântica mas no contexto de qualquer 

organização duradoura; devido a este facto, compreendemos que seria absolutamente 

impossível atravessar o período histórico que a Aliança atravessou, mantendo uma 

perfeita sincronia de conceitos e perspectivas entre membros e pensadores da mesma. 

Contudo, o essencial a constatar é que a NATO manteve a coesão ao longo dos anos e, 

apesar das dificuldades com as quais se deparou, prevaleceu. Não será certamente 

controverso reconhecer a NATO como organismo de sucesso no que diz respeito à 

implementação contínua de um processo de mutação e adaptação dos seus mais básicos 

propósitos como garantia de sobrevivência num contexto consideravelmente distinto 

daquele que lhe deu origem.  

O termo “Organização” é bastante apropriado para a designação desta entidade; 

a própria semântica faz assim justiça ao espírito da iniciativa que tomou vida em 1949. 

Como refere Ribeiro (2011
a
, p. 1), a NATO nasce através das acções de um grupo de 

países “com interesses convergentes e estilos de vida semelhantes, comprometidos com 

o objectivo de organizar a defesa comum do espaço europeu, norte-atlântico e norte-

americano, para fazer face à ameaça protagonizada pela URSS”. Em termos históricos, 

a Aliança é deveras particular pois marca o que Pereira (2009
b
, p. 005) apelida de “fim 

do isolamento continental dos Estados Unidos”, permitindo estabelecer um meio para a 

construção de uma ligação transatlântica duradoura. A atenção dos EUA na Europa pós 

Segunda Guerra Mundial é distinta e naturalmente marcada pela necessidade de fazer 
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face a uma posição de força por parte da URSS. Aliás, Telo (2009
b
, p. 21) lembra que a 

possibilidade da Europa tombar para o lado soviético era deveras concreta e que a 

NATO se constituiu como a “abóbada” de uma estratégia vasta por parte dos Estados 

Unidos, um esforço para assegurarem a protecção dos seus interesses. Esta estratégia foi 

suportada pelo plano Marshall e pelo apoio ao nascimento e desenvolvimento de 

partidos e organizações democráticas. No pós-Segunda Grande Guerra, a Europa 

encontrava-se devastada e a assistência por parte dos EUA constituiu-se como elemento 

fulcral para a reconstrução e recuperação económica, servindo paralela e 

convenientemente a função conter a proliferação de agendas “radicais”.  

A extrema divisão de perspectivas sociais, políticas e económicas entre Estados 

Unidos e URSS definiu o pós-Guerra e manteve-se quase até ao final do século XX, 

colocando a Europa na linha da frente de um campo de batalha que, embora designado 

como frio, se encontrava repleto de potencialidades para uma rápida expansão global. A 

NATO nasceu então impulsionada pelos Estados Unidos como meio de assegurar uma 

forte resposta Ocidental a potenciais pretensões hegemónicas soviéticas e, a partir de 

então, para Telo (2009
a
, p. 5), a Aliança constituiu-se como a “âncora mais evidente do 

pólo mais forte do sistema bipolar.” A Organização manteve as suas linhas de acção 

claras até ao início dos anos 90 quando a URSS – surpreendentemente – colapsou e com 

esta o Pacto de Varsóvia, deixando o propósito da Aliança, para todos os efeitos, nulo 

pois esta encontrou-se então “sem inimigo” (Espírito Santo, 2010ª, p. 128).  

Como refere Santos (2009
b
, p. 940), a NATO havia prevalecido sobre o seu 

opositor “sem ter tido necessidade de combater, o que, para Sun Tzu, é a suprema arte 

da estratégia”; contudo esta vitória “sem disparar um tiro” (Lemos Pires, 1999, p. 319) 

constituiu igualmente uma quebra dos propósitos que impulsionaram a Organização. 

Devido a este facto essencial, debateu-se a continuação da mesma. Para além da natural 

complexidade pós URSS, a procura de uma reafirmação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) como actor principal em questões de segurança internacional, a demanda 

Europeia por uma identidade própria sólida (Espírito Santo, 2010
b
, p. 966) e a perda da 

relevância estratégica de uma aposta forte dos Estados Unidos na Europa (Gaspar, 

2010
b
, p. 14), levantaram dúvidas à viabilidade da NATO. No entanto, apesar das 

mesmas, a Organização prevaleceu; aliás, como apontou Telo (2009ª, p. 6), “nenhum 

dos seus membros propôs a dissolução, como nenhum pediu para sair e muitos pediram 

para entrar”. A possibilidade de uma ameaça externa ao espaço euro-atlântico; o papel 
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da entidade como catalisador para a cooperação entre aliados (reforçando a coesão e 

minimizando o risco de conflicto entre os mesmos – Brito, 2010, p. 1030); a 

potencialidade de manutenção de um relevante intercâmbio de conhecimento científico 

(Pereira, 2009ª, p. 106); e a actuação em prol da contenção e controlo de conflictos na 

Europa Central e de Leste (Espírito Santo, 2010
b
, p. 968) fomentaram a continuidade da 

Aliança Atlântica.  

É interessante considerar como o sistema bipolar do período da Guerra Fria se 

definia como extraordinariamente estável (em certos domínios) na sua aparente 

instabilidade; consideremos: por um lado, a ameaça nuclear adivinhava a possibilidade 

constante de um conflicto global absolutamente devastador, guerra numa dimensão 

completamente nova e supremamente destrutiva. Por outro, o sentido de controlo sobre 

muito bem definidas esferas de influência garantia um considerável nível de 

estabilidade (contenção). Quebrada esta rígida organização, como aponta Rodrigues 

(2009
c
, p. 101), “várias situações que pareciam estáveis e pacíficas libertaram ódios 

latentes e tensões reprimidas”. Tensões de base territorial, étnica e religiosa (Ramos, 

2002, p. 32) deram origem a conflictos violentíssimos e de complexa resolução. Este foi 

o caso nos Balcãs, situação que acabou por vir a alimentar um período crítico para a 

NATO e provocar custos humanos avultadíssimos. O conflicto na Bósnia-Herzegovina3 

deixou cem mil mortos e um milhão de refugiados; a incapacidade europeia de 

apresentar uma voz unificada e a relutância dos EUA em actuar perante as 

circunstâncias do antagonismo (visto como uma questão europeia a ser tratado por 

europeus), ditaram uma actuação pobre no cenário complexo do conflicto e uma crise 

profunda para a Aliança que só começou a ser ultrapassada com os acordos de Dayton4 

(já após intervenção da Organização). A lição do conflicto foi clara: o alargamento da 

NATO às novas democracias da Europa Central e Oriental necessitava de ser dotado de 

celeridade (Gaspar, 2011, p. 35) e o entendimento entre EUA e aliados europeus 

necessitava de ser estabelecido com clareza e fluidez. As fronteiras da Aliança já não 

podiam demonstrar a rigidez de outrora.  

                                                           
3
 No início dos anos 90 do século XX, a Jugoslávia foi abalada por questões ligadas a fortes sentimentos 

nacionalistas. A Croácia abandonou a Federação em 1991 o que causou uma divisão entre croatas bósnios 

e bósnios muçulmanos (que aprovavam a Bósnia como entidade independente) e sérvios bósnios que 

recusavam a separação da Sérvia. O conflicto que se seguiu foi extremamente feroz.  
4
 Estes acordos estabeleceram a divisão da Bósnia após o conflicto (federação composta por Federação da 

Bósnia e Herzegovina e República Sérvia).  



  

9 

 

Desde a mudança pós intervenção nos Balcãs no início dos anos 90, como refere 

Pereira (2009ª, p. 107), a NATO transformou-se de aliança militar defensiva (reactiva) 

para organização político-militar (pró-activa); contudo, os desafios para a Aliança têm 

sido numerosos, não se ligando apenas com uma única intervenção. Este facto prende-se 

com um elemento conjuntural muito relevante; no período da Guerra Fria como 

apontam Leitão, Freitas e Sousa e Costa (2009, p. 151), questões de segurança eram 

interpretadas essencialmente no plano militar. Contudo, devido às extensas alterações 

que se verificaram no contexto geoestratégico, as ameaças à coesão (à própria 

existência) da NATO, evoluíram para algo que os autores sucinta mas habilmente 

descrevem como ameaças de “localização e previsibilidade indefinidas”. A ausência de 

“centros de gravidade precisos” (como aponta Espírito Santo, 2009, p. 34) exigiu uma 

renovada acção estratégica. A mudança da preparação de resposta a um ataque directo 

para a resposta a crises particulares (Leitão; Freitas; Sousa e Costa, 2009, p. 153) 

definiu o processo de transformação da NATO entre o fim da Guerra Fria e a 

actualidade, processo este que tem vindo a privilegiar a capacidade de posicionar de 

modo célere e eficaz as forças da Organização com vista a dar resposta a uma variedade 

dinâmica de ameaças (Leitão; Freitas; Sousa e Costa, 2009, p. 159). Independentemente 

das correntes de pensamento (de carácter positivo ou negativo) em relação à existência, 

estado e natureza da Organização, será (de modo objectivo) impossível negar que a 

capacidade da NATO em acompanhar o que Pinto (2009
a
, p. 44) apelida de “enormes e 

imprevistas mutações” tem detido um carácter consideravelmente dinâmico, como 

comprovado aliás pela própria existência da entidade.   

A Aliança Atlântica é um caso clássico de safety in numbers e, apesar de 

factores limitativos a serem explorados mais adiante, esta define-se como um exemplo 

actual e funcional do sucesso da prática intemporal de política de alianças. A segurança 

colectiva dos Estados-membros foi e continuará a ser o grande apelo e considerável 

força inerente à Organização. Este é um ponto que muito dificilmente será colocado em 

causa, mesmo por entre todas as discussões referentes à área e modo de actuação da 

Aliança (também a explorar adiante). Como sumariza Pereira (2009
a
, p. 107), “ser o 

garante principal da defesa colectiva dos respectivos membros, continuar a servir como 

principal fórum de consulta transatlântica para os assuntos de segurança e prevenir a 

possibilidade do regresso do espectro da guerra ao continente europeu” são as grandes 

linhas de força da Organização; esta é a essência da NATO e, embora uma 
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multiplicidade de factores nas conjunturas política e económica (europeia, norte-

americana e, num sentido necessariamente mais lato, mundial) tenham sofrido 

acentuadas alterações, as necessidades das garantias essenciais da entidade mantêm-se 

apesar dos desafios que, na actualidade, são inevitavelmente transnacionais e também 

comuns a várias entidades/organizações. Naturalmente, respostas a questões 

transnacionais exigem cooperação internacional. As potencialidades das acções 

impulsionadas por uniões de estados que partilham bases ideológicas, interesses e 

objectivos sempre se definiram como consideravelmente poderosas e a Aliança 

Atlântica não difere. A partilha entre Europa e EUA de uma “comunidade de segurança 

e valores” (Teixeira, 2009
b
, p. 123) tem feito face ao teste do tempo; contudo, a 

continuidade da mesma não foi nem é pacífica e o percurso tem ditado altos e baixos.  

Com os ataques do 11 de Setembro de 2001, a Aliança Atlântica enfrentou 

mudanças significativas. O artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte5 foi pela primeira 

vez colocado em prática e as circunstâncias definiram-se, sem dúvida, como incomuns e 

certamente distintas de tudo aquilo que os signatários poderiam ter considerado em 

1949. Como afirma Burgess (cit. em Serronha, 2010
a
, p.72), o ataque não é perpetrado 

por um Estado, não é fruto de agressão por parte de uma Força Armada inimiga, não 

ocorre na Europa (aliás, ocorre em área não contígua à zona euro-atlântica) e não deu 

lugar a uma resposta militar integrada. Contudo a boa vontade e solidariedade 

internacionais para com os Estados Unidos pós 11 de Setembro são vastíssimas e a 

resposta dos aliados europeus na NATO é positiva. Este cenário transforma-se com as 

acções da Administração Bush Jr. para com o Iraque e através da “teologia estratégica” 

denominada como “Eixo do Mal”; esta apresentou para os aliados europeus um claro 

risco de propagação do denominado “terrorismo catastrófico” e de armas de destruição 

maciça (Gaspar, 2011, p. 42).  

Embora a cooperação entre EUA e Europa tenha sentido dificuldades muito 

consideráveis neste período – aliás, Gaspar (2011, p. 46) refere que “A crise provocada 

pela invasão do Iraque foi a pior de todas as crises da Aliança Atlântica” – a NATO 

sobreviveu. Contudo as cicatrizes provaram ser duradouras; de acordo com o autor, as 

acções dos EUA demonstraram uma perigosa atitude, não hesitando em dividir aliados 

para impor a sua vontade. Também os sentimentos antiamericanos explodiram, não só 

                                                           
5
 O artigo 5.º afirma, sumariamente, que um ataque contra um ou vários membros da Aliança será 

considerado um ataque a todos. 
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no Médio-Oriente, como também na Europa. Além do mais, a divisão entre os aliados 

no seio da NATO constitui-se de facto como evidente. É certo que o clima nas relações 

transatlânticas se tornou mais ameno com a Administração Obama, mas os desafios 

impostos aos Estados Unidos pelos seus compromissos militares continuam a ser 

numerosos. Estes, conjuntamente com determinados condicionalismos que partem dos 

aliados europeus em relação às políticas norte-americanas, determinam a cooperação no 

seio da Aliança como algo permanentemente desafiante de alcançar. Gaspar sumariza a 

situação: 

 

“Quando há convergência na definição das ameaças, existem as 

condições para uma convergência nas estratégias de resposta, mas, mesmo 

nessas circunstâncias, é difícil assegurar uma prioridade simétrica que garanta 

um empenho equivalente dos Estados Unidos e das principais potências 

europeias, demasiado condicionadas por uma concepção regionalista e limitada 

das suas prioridades internacionais.” (Gaspar, 2011, p. 70) 

 

Numa entidade que trabalha sobre a base da multilateralidade (o falar a “uma 

voz”), divergências desta natureza são deveras perigosas. Contudo, apesar das 

dificuldades em determinados consensos, consideramos que o essencial a reter da 

NATO como entidade dinâmica continua a passar sem dúvida pelo facto que, nos seus 

mais de 60 anos de existência, tem sido, obviamente, mais activa a promoção da defesa 

da paz que a manutenção de conflictos (independentemente da natureza das 

circunstâncias que conduziram a Organização aos mesmos). É acentuado o efeito 

estabilizador que a Aliança tem vindo a exercer sobre vários espaços, acima dos quais, 

evidentemente, o Europeu. Não esqueçamos que, como oportunamente refere Martins 

(2009, p. 97), a Europa – como continente – foi ao longo de décadas “o maior 

exportador de conflictos à escala mundial”. Após o vazio estratégico causado pela 

queda do Bloco Soviético, a Europa poderia ter enfrentado um período de crises que 

colocariam em causa a sua própria existência como espaço democraticamente 

organizado; aliás, várias foram as circunstâncias que colocaram à prova a estabilidade 

do continente, as mais proeminentes das quais prendendo-se com os conflictos de base 

étnica e religiosa na Europa de Leste (Ramos, 2002, p. 32), tensões que ditaram 

alterações acentuadas no ambiente estratégico, mas que não causaram a “queda” da 
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Europa (ou da NATO). A apelidada por Ramos (2002, p. 33) “acção em três frentes”: 

abertura a Leste (cultivo de uma relação com a Rússia e com a Ucrânia; lançamento da 

Parceria para a Paz6); implementação do diálogo a Sul (com o estabelecimento do 

Diálogo Mediterrâneo7); e adaptação estratégico-militar assegurou a continuidade da 

Aliança que avançou para o século XXI intacta e em desenvolvimento, mantendo a sua 

força gravitacional de agregação de Estados democráticos.  

Hoje em dia a NATO encontra-se (como compreendemos, não poderia deixar de 

ser) em processo de mudança, procurando assegurar novas respostas a novos desafios. 

Como oportunamente refere Rodrigues (2009
b
), ninguém se pode queixar de a NATO 

ser uma organização estática e resistente à mudança. O contexto actual de crise 

económica dita a necessidade de uma adaptação paralela além das (poderemos apontar 

já “normais”) questões políticas/geoestratégicas, mas este não é de todo o único desafio 

imposto à Aliança Atlântica; as exigências sobre a Organização são consideráveis e 

torna-se desafiante procurar assegurar uma resposta adequada às mesmas. Como aponta 

Guimarães (2002, p. 24), “A NATO já não é só garantia da Defesa Colectiva e reforço 

da Relação Transatlântica (…). A estas “core functions” a Aliança foi acrescentando 

muitas outras funções fundamentais para a estabilidade e promoção de segurança”. Não 

será inapropriado apelidar este último ponto em particular (promoção de segurança) de 

desafio em grande escala pois, como relevantemente lembra Lavrador: 

 

“O Mundo estará em 2012 mais perigoso do que em 1949, onde o 

“inimigo” estava identificado e a ameaça só acontecia em consequência de 

cenários de guerra. Hoje, na era da globalização, para além dos cenários de 

conflicto militar, e da ameaça nuclear, a ameaça existe no centro das grandes 

metrópoles, nas estâncias de férias, ou em qualquer lugar do planeta.” (Lavrador, 

2012, p. 12) 

 

                                                           
6
 A Parceria para a Paz é um programa de cooperação prática bilateral entre países euro-atlânticos e 

NATO. Cada país tem a possibilidade de construir uma relação com a NATO baseada em particulares 

prioridades e ritmos. Fazem parte da Parceria para a Paz 22 países.   
7
 O Diálogo Mediterrâneo foi instaurado de modo a permitir a cooperação entre NATO e países 

Mediterrânicos (nomeadamente: Argélia, Egipto, Israel, Jordânia, Mauritânia, Marrocos e Tunísia) com o 

objectivo de promover segurança e estabilidade na região.  



  

13 

 

 Ao longo de mais de 60 anos a NATO garantiu o seu lugar no sistema 

internacional, mas tal não significa que a Organização possa simplesmente descansar à 

sombra de seus louros. Novos desafios, interesses, particularidades e necessidades 

levantam-se a ritmo acelerado e Aliança necessita de se preparar para os mesmos se 

deseja assegurar a sua continuidade.  

 

1.2 – Conceitos Estratégicos da Aliança Atlântica 

As mudanças inesperadas que o início dos anos 90 do século XX apresentou, 

obrigaram a NATO a reconsiderar as suas perspectivas e, também, o seu modo (e 

espectro) de actuação. O mundo mudara e o balanço de poder não detinha a linearidade 

de outrora; novos desafios surgiram rapidamente e com grande intensidade. Como 

afirma Telo (2009
a
, p. 7), a defesa deixou de ser entendida como mera preservação de 

território, pessoas e bens; esta já não era apenas uma actividade quase exclusivamente 

militar, passiva e reactiva, essencialmente dissuasora e exercida em território claramente 

delimitado. Factores como segurança humana e preservação de um determinado sistema 

de valores/modo de vida encontravam-se em questão.  

Assim, foi imperativo dar início a um processo de actualização (que se viria a 

provar necessariamente dotado de determinada regularidade) daquele que é por 

excelência o documento “guia” da Aliança Atlântica: o Conceito Estratégico. Como 

aponta Brito (2010, p. 1038), este documento “(…) caracteriza o ambiente estratégico 

do momento e define os objectivos e tarefas da Aliança para o futuro. (…) é o farol que 

progressivamente vai orientando as acções e a transformação, sem nunca contrariar o 

documento base, o Tratado de Washington (…)”. O autor prossegue, referindo que, 

anteriormente à queda do Muro de Berlim, o CE era um documento classificado e que, 

para o público, transpareciam apenas “estratégias genéricas”. Esta característica viria a 

ser abandonada quando o denominado grande inimigo de Leste deixou de constituir 

uma ameaça ao modo de vida Ocidental. 

Em 1991, a Aliança aprova um novo CE. Este foi um documento de natureza 

consideravelmente distinta da dos seus predecessores, o que não é surpreendente já que 

o mesmo é um excelente reflexo do período no qual se enquadra. Apelidado por Espírito 

Santo (2010
b
, p. 968) de público e aberto, reflectindo as exigências de adaptação 

exploradas no subcapítulo anterior, o novo CE abriu as portas à cooperação e ao 
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entendimento, negando igualmente a postura de confronto (Brito, 2010, p. 1039) tão 

familiar às décadas anteriores. A procura da estabilidade substituiu a procura da 

superioridade (táctica, de meios, ideológica, etc…); o CE de 1991 definiu como tarefas 

fundamentais providenciar um ambiente de segurança estável na Europa, preservando 

igualmente o equilíbrio estratégico face à Rússia (esta constituía-se ainda como um 

elemento a considerar; embora o futuro da Europa já não estivesse em causa pelas 

possíveis pretensões inerentes à dinâmica bipolar, ainda subsistiam inúmeras reservas 

quanto ao futuro do antigo oponente Soviético), estabelecendo a NATO como fórum 

transatlântico de consulta e, é claro, assegurando o propósito de providenciar defesa 

contra ameaças ao território dos aliados (Monteiro, 2011
b
, p. 5). Estas ameaças já não 

eram contudo, como anteriormente abordado, tidas como previsíveis; começavam, de 

acordo com o CE 1991 (cit. em Telo, 2009
b
, p. 025), a definir-se como “de natureza 

multifacetada e multidireccionadas”, “imprecisas e indefinidas”, decorrentes de 

consequências fomentadas por o que o autor apelida de “sérias dificuldades económicas, 

sociais e políticas”.  

A era da procura de domínio hegemónico e corrida ao armamento por parte de 

grandes potências terminara e, deste modo, o novo CE previa igualmente uma procura 

da redução de dependência de armas nucleares e aumento da flexibilidade e mobilidade 

das forças da Aliança (Ribeiro, 2011ª, p. 3), preocupação que permanece hoje em dia 

bastante actual.  

Apesar das alterações significativas estabelecidas pelo CE de 1991, mantiveram-

se desafios à coesão da Aliança; subsistiam dificuldades políticas em termos de 

estabelecimento de respostas a ameaças e continuava a ser imperativo um mais 

profundo entendimento e cooperação com organizações como Nações Unidas e União 

Europeia (UE), factores que viriam a ser abordados no Conceito Estratégico seguinte 

(Espírito Santo, 2009, p. 35).  

Em 1999 preparava-se um novo CE. Como referiu Cruz antes da aprovação do 

documento (1999, p. 45), este deveria traçar orientações, “(…) mas ser flexível, admitir 

leituras dinâmicas e, sobretudo, (…) ter as janelas suficientes para permitir 

considerações e adaptações posteriores”. Curiosamente, o autor apresentou a ideia de 

que poderia ser útil destingir entre “out of area” distante e aproximado, delimitando 

uma área de intervenção para manutenção da paz ditada por critérios de “razoabilidade 

política”, pois referia que “a NATO não pode ir actuar no estreito da Formosa, nem no 
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Golfo do México ou no Médio Oriente (…)”; em 2001 já a Aliança se encontrava em 

actividade no Afeganistão. 

Após – de acordo com Pereira (2009
b
, p. 019) – 20 meses de negociação, em 

1999, o segundo CE da era pós-URSS foi aprovado enquanto ainda decorria o conflicto8 

no Kosovo. Este (CE) reiterava a necessidade de manter a estabilidade no domínio da 

segurança na Europa, mantendo-se igualmente a NATO como ponto de articulação entre 

aliados, promovendo novas parcerias tanto na aérea euro-atlântica, como com nações de 

interesse em diferentes regiões do globo e também com organizações internacionais 

(denominada “segurança cooperativa”). O ponto mais relevante do CE 1999 foi 

certamente o compromisso para com a prevenção de conflictos e gestão de crises; o 

documento apresentou-se nesta via em linha de continuidade com o seu antecessor, 

tendo no entanto em conta as naturezas de novos perigos para os aliados e 

disponibilizando o alargamento do âmbito do artigo 5.º do Tratado de Washington, de 

resposta a “agressões contra o território” para “qualquer ameaça de agressão” 

(Monteiro, 2011
b
, p. 5). O CE de 1999 indicou, segundo Pereira (2010, p. 139), a 

Aliança como força positiva para a promoção da paz e estabilidade, apoiando a 

democracia através da promoção de contactos e manutenção de uma política de 

abertura.  

Contudo, como afirma Lemos Pires (1999, p. 322), as expectativas para o futuro 

da Organização diferiam ainda entre duas imagens distintas: “instituição considerada 

imprescindível para a paz e estabilidade mundiais” ou “instrumento interventor e 

autoritário, capaz de menosprezar a legitimidade internacional para prosseguir interesses 

de um grupo demasiado restrito”. Esta divisão de perspectivas entre pensadores da 

Aliança Atlântica ainda se encontra instituída na actualidade. No entanto, a solidez de 

propósitos nucleares demonstrada pela Organização e a procura da estabilização do 

Leste Europeu, associada aos esforços de contenção da proliferação de armas de 

destruição maciça, acabou por se assumir como factor relevante de coesão para a 

NATO, solidificando igualmente, perante muitos, a imagem da Organização (embora – 

sendo quase desnecessário mencionar – tanto a percepção sobre a Aliança em si como 

sobre as políticas/acções da mesma, continue a promover vozes bastante críticas).  

                                                           
8
 Entre 1996 e 1999, o território assistiu a um conflicto entre o Exército de Liberação do Kosovo (de 

origem étnica albanesa) e forças sérvias e jugoslavas. Em Março de 1999 a NATO intervém sob 

justificação de prevenção de uma limpeza étnica/catástrofe humanitária; contudo, os bombardeamentos 

levados a cabo pela Aliança são até hoje motivo de disputa, dividindo defensores e críticos igualmente 

convencidos da positiva ou nefasta natureza das acções da Organização. 
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Apesar das acções anteriormente expostas, o desaparecimento da ameaça 

tradicional (personificada pela URSS), as divergências em relação a interesses e 

ameaças fora do quadro europeu, o afastamento entre Europa e EUA (fomentado pelas 

tendência neo-isolacionistas dos Estados Unidos e pela reorientação de interesses 

europeus) e o crescente peso de uma opinião pública descontente com acções norte-

americanas (quebra do fascínio pelo modelo cultural americano), encontraram-se entre 

os mais pesados factores de dissociação enfrentados pela Organização (Couto, 1999, pp. 

333-337) no período em causa.  

Muito naturalmente e como refere Garcia (2009, p. 958), o CE de 1999 deixou 

[rapidamente] de se adaptar em pleno como guia de resposta aos desafios colocados 

perante a NATO, uma vez que foi pensado anteriormente aos eventos do 11 de 

Setembro de 2001, aos conflictos no Afeganistão e no Iraque, à prática de cyber-ataques 

e à última vaga de alargamento. Os eventos de Setembro de 2001 marcam aliás o 

despertar de uma nova era nas dinâmicas de conflicto que perderam permanentemente a 

antiga linearidade de Forças Armadas versus Forças Armadas. Embora em 2006 a 

Comprehensive Political Guidance (CPG) tenha reafirmado os princípios do CE 1999 e 

legitimado abertura a operações denominadas como “out of area” (Brito, 2010, p. 1039) 

[com aprovação das Nações Unidas ou responsabilidade da Organização para a 

Cooperação e Segurança na Europa (OSCE)], a necessidade de um novo documento 

guia para a Aliança manteve-se. Antes da aprovação do mais recente CE em 2010, foi 

elaborado um documento de base sobre o qual o mesmo viria a ser edificado; este foi o 

denominado RGP. Fruto das reflexões do apeliado Grupo de Peritos – sob a orientação 

da antiga Secretária de Estado Norte Americana, Madeleine Albright – o Relatório 

intitulado “NATO 2020 Assured Security; Dynamic Engagement” focou 

essencialmente, segundo Vieira (2011, p. 534), o reforço da defesa colectiva e a 

afirmação da segurança cooperativa, desenvolvimentos em linha com as políticas 

anteriormente expressas pela Aliança. A defesa colectiva é, obviamente, a raison d’être 

da NATO e a segurança cooperativa visa medidas militares e não militares, assim como 

coordenação entre actores estatais, não estatais ou individuais (Vieira, 2011, p. 532); 

esta coordenação/complementaridade é naturalmente imperativa para dar resposta aos 

desafios que se apresentam actualmente perante a Organização, os quais não podem ser 

pensados exclusivamente em vertentes de intervenção (estritamente) militar. Hoje em 

dia não será difícil compreender que a defesa colectiva depende exactamente de uma 
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coordenação também colectiva e, visto que o mundo se encontra maioritariamente 

despido de barreiras, esta cooperação não se encontrará naturalmente limitada ao espaço 

euro-atlântico.  

Este ponto (segurança cooperativa) é particularmente relevante, pois o RGP 

apontou várias situações que viriam a exigir este tipo de acção concertada, 

nomeadamente a crescente imprevisibilidade nos domínios da defesa e segurança no 

contexto internacional, passando pela proliferação de grupos terroristas e armamento de 

destruição maciça, assim como pela degradação ambiental e disputa de recursos naturais 

de elevado valor estratégico. A NATO aparentava deste modo olhar de frente para as 

questões que poderiam vir a apresentar sérias dificuldades e desafios no futuro. 

Contudo, a referida imprevisibilidade que circunda as novas problemáticas globais tem 

levantado, por si própria, várias questões no âmago da Aliança. Como aponta Daenhardt 

(2010, p. 98), a diversificação de planos de actuação (distintas visões relativas à 

percepção de ameaças, recursos e capacidades/culturas estratégicas) e a nova realidade 

operacional imposta à Aliança, causaram um incremento nas divergências entre 

Estados-membros. A autora lembra igualmente que, entre as mesmas, (p. 116) a 

problemática da falta de manutenção de uma relação plenamente frutífera entre NATO e 

UE (questões relativas a Turquia/Grécia/Chipre) e a mútua desconfiança em termos de 

intenções/ambições políticas entre Aliança Atlântica e Moscovo, têm sido os focos mais 

intensos de discussão e discordância, o que é deveras preocupante, já que as parcerias e 

cooperação aparentam ser de facto a chave para um futuro (frutífero) da NATO. 

Apesar de ter sido (em modo geral) percepcionado como detalhado, é impossível 

não sentir simpatia com a sugestão de Serronha (2010ª, p. 88) quando este apelida o 

RGP de pouco arrojado perante as expectativas de muitos pensadores. Com a discussão 

da tendência global ou regional da NATO ainda acesa, o RGP teria ganho relevância 

adicional se houvesse afirmado com mais especificidade as expectativas em relação a 

parcerias além do espaço euro-atlântico (e acções no Médio Oriente); África, América 

Latina e Atlântico Sul ficaram relegados a um distante segundo plano. A problemática 

prende-se não com o RGP em si, mas sim com o facto que esta visão se manteve para o 

CE 2010, algo que foi também percepcionado por vários investigadores como não 

favorável às expectativas e interesses de Portugal em relação ao documento.  

As questões referentes à área de actuação da Aliança Atlântica prendem-se 

muito fortemente com o cepticismo levantado pela visão de NATO “global”; esta é 
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ainda consideravelmente polémica por uma grande variedade de questões que carrega 

consigo, sendo uma das mais relevantes, a própria imagem transmitida pela Aliança 

como entidade. As acções usualmente apelidadas de “fora de área” (out of area) podem 

constituir vias de perpetuação da percepção da NATO como entidade em busca de uma 

tomada estratégica de regiões chave no globo. Num período em que o apregoado 

imperialismo Ocidental tanto agita determinadas regiões, esta percepção popular 

poderia gerar problemáticas adicionais à Aliança. Este ponto de vista não se define de 

todo como surpreendente já que, mesmo em meios académicos, as percepções da NATO 

como entidade de potencial acção em espectro geográfico global e NATO como actor 

de ambições globais aparentam ainda ser, frequentemente, englobadas numa só, o que 

levanta uma miríade de questões e discussões ideológicas activas mas, na nossa 

perspectiva, de muito limitada relevância.  

O RGP apontou uma motivação essencial para prosseguir mais veementemente a 

tendência dita “regional” da Organização: a problemática económica. As exigências 

prioritárias não permitem, nesta perspectiva, a alternativa global. Esta posição manteve-

se no CE 2010 (embora o documento aponte a possibilidade de intervenções onde 

necessário). Apesar da retórica oficial, entendemos naturalmente que a NATO – como 

aponta Rodrigues (2010
c
, p. 63) – há anos que deixou de poder afirmar-se como 

organização de natureza regional. A afirmação dos condicionalismos económicos, 

segundo o autor, destina-se essencialmente à pacificação, à procura de assegurar com 

claridade que a Aliança não pretende ocupar um papel de liderança na manutenção da 

paz e estabilidade globais, ou seja, recusa o papel (frequentemente apelidado) de 

“polícia do mundo”. No entanto, esta linha de actuação não pode ser assegurada sem 

determinadas limitações; o aparente desapego a determinadas regiões, nomeadamente 

ao Sul, poderá demonstrar-se como prejudicial. Se é certo, por um lado, ser relevante 

procurar eliminar questões ideológicas que possam vir a causar desacordo no seio da 

Aliança e problemáticas adicionais para a mesma, é igualmente perigoso não delinear 

estratégias concretas em âmbito mais alargado. Subvalorizar a importância de uma 

ligação estratégica mais forte à África e América do Sul poderá gerar tensões Sul/Norte 

e dividir aquela que é, segundo Santos (2010, p. 42), essencialmente uma única grande 

região geopolítica: o Atlântico. A NATO não necessita de deter ambições globais para 

se relacionar globalmente; este é o ponto-chave que aparenta ser na actualidade, de certo 

modo, limitadamente percepcionado e interpretado a alguns níveis.  
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Actores de peso considerável no teatro político/económico global como o Brasil 

e Angola encontram-se fora das linhas orientadoras de actuação da Aliança e, 

consequentemente, fora das considerações explícitas pelo CE 2010. O documento 

aprovado em Lisboa refere-se à defesa colectiva, gestão de crises e segurança 

cooperativa como tarefas essenciais da NATO, afirmando os envolvimentos/parcerias 

entre Aliança, países “relevantes” e organizações internacionais como algo a incentivar 

activamente. No entanto, como anteriormente apontado, a Aliança aparenta apenas focar 

concretamente a maioria da sua atenção no presente, o que poderá dificultar as suas 

acções no futuro. 

  

1.3 – Portugal e NATO: História Conjunta 

 A entrada de Portugal na NATO foi, sem sombra de dúvida, fomentada pela 

utilidade geoestratégica única que apresentava o arquipélago dos Açores9. Este definiu-

se como comodidade rara: um ponto pacífico de paragem entre Estados Unidos e 

Europa, sendo deste modo essencial à viabilidade de aviação militar Norte Americana. 

Como referiu Teixeira (1999, p. 18), em caso de ataque vindo de Leste, o chamado 

«reforço rápido» da Europa passava, inevitavelmente, pelos Açores. A localização 

apresentava-se como tão unicamente potenciada que Franklin Delano Roosevelt 

ambicionava poder vir a estabelecer a sede da ONU no arquipélago (Cardoso, 2011, p. 

145). Os Açores constituíam (aplicando o termo conceptual de Adriano Moreira) um 

foco essencial de poder funcional10 para Portugal, proporcionando então o peculiar 

convite para tornar o país num dos membros fundadores da Aliança Atlântica. A 

Organização, formada por democracias e defensora, naturalmente, de instituições 

democráticas, aceitava no seu seio um regime ditatorial, uma potência colonial num 

período em que o colonialismo era condenado na ONU justamente por iniciativa dos 

EUA (Telo, 2001, p.108). A cedência dos Açores (concreta e predominantemente, 

Lajes) a Washington trouxe importantes garantias ao Portugal de Salazar, 

nomeadamente a implícita aceitação do regime no pós-Segunda Guerra Mundial e 

                                                           
9
 Andrade (2011, p. 23) lembra que, especialmente na componente militar, o arquipélago dos Açores “tem 

prestado um inegável contributo ao país” e “às potências ocidentais, nomeadamente à Grã-Bretanha e aos 

Estados Unidos da América, assim como, de uma forma geral, à própria Aliança Atlântica, após 1949”. 
10

 O conceito de poder funcional expresso pelo Professor Adriano Moreira é impulsionado por 

particularidades, ou seja, é referente a uma espécie particular de poder naturalmente inerente a um 

determinado trunfo estratégico, prenda-se este com potencial geográfico, abundância de matérias-primas 

relevantes, ou qualquer outra singularidade. No caso de Portugal, a posição única do arquipélago dos 

Açores providenciou um foco muito relevante de “poder funcional”.   
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devolução do território de Timor (igualmente no pós-Guerra)11. Mesmo com as 

campanhas portuguesas em África, a posição alcançada pelo regime Salazarista perante 

os Estados Unidos permitia que estes condenassem as acções portuguesas, mas é claro, 

apenas dentro de limites aceitáveis que lhes permitissem manter presença nos Açores. 

Esta presença encontrava-se permanentemente ameaçada pelo facto que, a qualquer 

momento, o regime de Salazar poderia simplesmente escolher exigir a saída das forças 

americanas do seu território (o acordo de cedência dos Açores não foi oficialmente 

renovado, apenas se manteve – intencionalmente – numa posição precária, de modo a 

controlar as reacções dos EUA perante Portugal). O regime venceu nestes moldes um 

“braço-de-ferro” com os Estados Unidos que deixaram de votar contra Portugal nas 

resoluções da ONU, sendo igualmente obrigados a abandonar o apoio directo aos 

movimentos de libertação em África. Este passo promove no entanto, segundo Telo 

(2001, p. 114), a influência da URSS nas colónias portuguesas, algo que provou ser 

consideravelmente problemático a longo prazo.  

A adesão de Portugal à NATO constituiu uma saída para um dilema geopolítico 

e geoestratégico que se impunha ao regime de Oliveira Salazar; o domínio sobre a 

ferocidade dos protestos e actuação estado-unidense permitiu a manutenção da opção 

colonial; além do mais, a denominada ameaça soviética era uma realidade bem presente 

nas considerações do Presidente do Conselho. Segundo Nogueira (cit. em Teixeira, 

1999, p. 19), para Salazar era imperativo ético travar uma “cruzada” contra o 

comunismo em defesa da civilização Ocidental e cristã; embora a NATO não 

proporcionasse essencialmente esse sentido de “cruzada”, servia com certeza para 

conter ambições soviéticas. Além do mais, Ferreira (cit. em Teixeira, 1999, p. 19) 

lembra que a inclusão de Portugal e exclusão da Espanha conferiu à política externa 

nacional uma posição de preponderância no contexto peninsular e de interlocutor 

privilegiado no quadro extra-peninsular.  

A relação Portugal/NATO manteve-se peculiar até à instauração de um governo 

democrático. No período pós 25 de Abril, durante o clima revolucionário esquerdista 

que se instaurou, os Estados Unidos consideraram inclusive um afastamento forçado de 

                                                           
11

 Telo (2001) sugere que a Austrália aparentava não desejar Timor sob controlo português. Forças 

holandesas e australianas estabeleceram-se em Timor após o ataque a Pearl Harbor, alegando a prevenção 

de uma possível invasão Japonesa que veio, de facto, a ocorrer em 1942. As baixas militares e civis entre 

1942 e 1943 foram elevadíssimas (dezenas de milhares). Como resultado do entendimento entre Portugal 

e Estados Unidos em relação à utilização dos Açores, em 1945 o território de Timor foi novamente 

colocado sob administração portuguesa.  
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Portugal da Aliança Atlântica, posição vivamente contrariada pela França e Inglaterra 

que defendiam a necessidade dos EUA apoiarem forças internacionalmente 

reconhecidas como democráticas em território nacional. A questão dos Açores 

mantinha-se, compreensivelmente, essencial; o clima de Guerra Fria estava instaurado 

há várias décadas e os Estados Unidos não viam com bons olhos qualquer solução 

radical em relação ao território português, tendo sido mesmo levantada a questão de 

uma possível independência do arquipélago açoriano apoiada pelos EUA. Com a clara 

opção democrática a partir de 1977 (Telo, 2001, p. 119), o clima de tensão entre 

Portugal e Estados Unidos acabou por quebrar; o território nacional iniciou um caminho 

de cooperação com os EUA e complementaridade com a Aliança Atlântica que se 

mantém vivo até hoje. De acordo com Silva (2010, p. 1156), Portugal tem necessitado 

de modo constante de alianças ao longo da sua história para sobreviver e a NATO é sem 

dúvida uma Aliança de considerável interesse para a afirmação nacional; a questão mais 

saliente na actualidade é contudo se esta mesma afirmação é correctamente 

procurada/assegurada (se é que o pode ser de todo, se há os meios/percursos para tal); 

esta é uma das questões sobre as quais nos procuraremos debruçar mais à frente.  

A Aliança Atlântica é descrita no Conceito Estratégico de Defesa Nacional 

(2003)12 como “eixo estruturante” do sistema de defesa e “instrumento privilegiado da 

preservação do vínculo transatlântico”; contudo, como aponta Ferreira (2010, p. 39) 

Portugal tem “navegado” essencialmente entre os Açores, antigo Comando de Oeiras e 

participação militar na Península Balcânica e Afeganistão. Embora esta afirmação seja 

essencialmente verdadeira, é necessário ter em conta a própria natureza de Portugal 

como território de (actualmente) claras potencialidades e limitações 

geoestratégicas/geopolíticas/económicas; são vários os autores que apontam sérias 

dificuldades para a afirmação do país no contexto NATO. Estas passam, 

essencialmente, por constrangimentos de ordem territorial e financeira. Contudo, 

consideramos que seria manifestamente injusto descartar Portugal apenas como membro 

residual de uma exigência estratégica ultrapassada, pois o país presta um contributo 

tangível à Organização. Acima de tudo, é relevante não ceder a pontos de vista extremos 

a quando da ponderação desta questão, recusando de igual modo, ilusões de grandeza ou 

noções excessivas de fatalismos.   

                                                           
12

 Ponto 7.2 (7 - Sistema de alianças e organizações internacionais) 
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Como refere Espírito Santo (2010ª, p. 130), Portugal foi membro fundador da 

NATO e, embora as circunstâncias de adesão tenham sido particulares, o país tem-se 

mantido no período democrático como solidamente fiel à Aliança, apresentando 

igualmente, segundo Bernardino (2010, p. 08), uma atitude proactiva na Organização. 

Espírito Santo (2010
b
, p. 966) acrescenta que desde 1975, o empenho para com a 

estrutura militar integrada da Aliança (número crescente de representantes nacionais) 

tem sido uma constante; aliás, o enquadramento nesta mesma estrutura constituiu um 

importante passo na educação e treino das Forças Armadas nacionais e, paralelamente, 

uma linha de força para a política externa portuguesa. Após algum cepticismo inicial 

por parte de organizações como a própria NATO e ONU devido (como aponta Espírito 

Santo, 2011
b
, p. 13) ao passado português de potência colonial, as Forças Armadas 

nacionais são actualmente descritas por Pinto (2009ª, p. 48) como uma das mais 

expostas, internacionalizadas e mundividentes organizações da sociedade portuguesa 

contemporânea. Bósnia, Kosovo, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Lituânia, Macedónia, 

Albânia, Sérvia, Croácia…(segundo o autor, p. 44) em 18 anos de intervenções [dados 

de 2009], cerca de 30.000 militares portugueses desempenharam funções nestes 

cenários de conflicto. A actuação dos mesmos é frequentemente apontada pelos 

académicos que tocam a temática como, utilizando as palavras de Pinto (2009ª, p.43), 

excelente, sem excepção ou mácula, com reconhecido esforço, dedicação e 

profissionalismo (p. 44). É relevante compreender que a participação de militares 

portugueses em operações de paz internacionais não beneficia apenas as próprias Forças 

Armadas; estas tornaram-se efectivamente, como aponta Teixeira (2010
b
, p. 054), 

instrumento da política externa portuguesa. É do interesse nacional a presença de 

militares portugueses neste género de operação, pois tal constitui um “trunfo 

estratégico” (Santos, 2010, p. 45) e importante factor de credibilidade externa do Estado 

(Teixeira, 2010
b
, p. 056).  

Perante este cenário, não é difícil concordarmos com Teixeira (1999, p. 41) 

quando este afirma que Portugal deixou de ser um consumidor para se transformar em 

produtor de segurança internacional, detendo nesta matéria um capital que “não pode 

desperdiçar” (2009
a
, p. 17). Rodrigues (2009

c
, p. 106) lembra que as Forças Armadas 

nacionais têm vindo a ser alvo de várias medidas com vista à transformação e 

adaptação, indo além da imagem algo antiquada que a opinião pública ainda tende a 

manter das mesmas, não esquecendo no entanto a existência de questões de ordem 
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material que passam, principalmente, pelo prolongamento artificial da vida de 

equipamentos que são mantidos ao serviço apenas porque não é possível proceder à 

substituição dos mesmos (p. 111). Ponderando um pouco mais acerca deste tópico, é 

desafiante não permitir a hipotética consideração relativamente ao peso que Portugal 

poderia vir a deter no quadro da segurança internacional (via NATO, ONU, UE) caso as 

Forças Armadas nacionais possuíssem um conjunto de possibilidades mais abrangente. 

Contudo, como este não é o caso; é no entanto de reforçar a ideia que, a participação das 

mesmas – desenvolvida no quadro dos limites anteriormente mencionados – tem sido, 

de facto, relevante.   

Apesar de ser, segundo Espírito Santo (2010
b
, p. 976), um país de recursos 

escassos com uma população que envelhece a ritmo superior à média europeia, 

Portugal, inserido num sistema de relações internacionais onde alianças e acordos são o 

método privilegiado de continuação política e territorial, desfruta de factores de relevo 

para negociação/afirmação, nomeadamente a sua posição geográfica no Atlântico Norte 

(apontada como centro geogravitacional entre continente americano e europeu – 

Bernardino, 2010, p. 09 – lembrando, é claro, o valor estratégico dos Açores e 

Madeira); a vasta difusão da cultura e língua nacionais (exacerbada pelas 

potencialidades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP); e, como 

constatado anteriormente, o profissionalismo das Forças Armadas. Aos factores 

apontados pelo autor é de relevo acrescentar a credibilidade diplomática que Portugal 

tem vindo a assegurar ao longo de mais de três décadas, através de parcerias com 

instituições democráticas, frequentemente também com vista a intervenções 

humanitárias; este género de acções ajuda a promover a imagem de Portugal como 

nação aberta ao mundo, atenta a questões internacionais e promotora de valores 

democráticos e humanitários.  

Mesmo no contexto geopolítico da Aliança Atlântica, Portugal nunca expressou 

linhas de política externa fechadas; o país apoiou consistentemente a política de abertura 

da Aliança, defendendo, segundo Guimarães (2002, p. 17), a necessidade de coesão no 

processo de tomada de decisões no seio da mesma e sendo favorável a processos de 

alargamento (Teixeira, 2011ª, p. 259). O país tomou igualmente um papel activo em 

todas as novas instituições, desenvolvendo relações de cooperação em matérias de 

defesa com nações do Centro e Leste europeu no quadro da Parceria para a Paz 

(Teixeira, 1999, p. 36). Participou também activamente nas revisões dos Conceitos 
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Estratégicos, continuando a NATO a ser para Portugal um “fórum privilegiado” para 

exposição de preocupações de segurança e defesa (Espírito Santo, 2010
b, 

p. 966); aliás, a 

Aliança Atlântica é o primeiro círculo de segurança e defesa no qual Portugal se 

encontra estabelecido. Pinto (2010) afirma inclusive que o país deu um “vasto e muito 

válido” contributo nos âmbitos político, militar e diplomático para a elaboração do novo 

CE em 2010. Embora a afirmação seja verdadeira, é contudo impossível não desejar que 

este contributo tivesse produzido resultados mais significativos, não só à luz dos 

interesses nacionais, mas também em relação a linhas de actuação que percecionamos 

como essenciais para o futuro da Organização (parcerias).  

Independente de considerações paralelas, a resolução de Portugal em manter-se 

como aliado fiel da Aliança é clara e, perante qualquer previsão dotada de 

razoabilidade, imutável; o país tem demonstrado consistentemente uma postura 

responsável de suporte a aliados independentemente das circunstâncias e/ou exigências. 

Tomemos o exemplo concreto que, como anteriormente mencionado, deu origem a um 

fosso entre aliados europeus e Estados Unidos, criando uma problemática de grande 

dimensão no seio da NATO: a intervenção dos EUA no Iraque. A quando da mesma, 

Portugal afirmou estar “incondicionalmente” ao lado dos seus aliados. Como referiu 

Durão Barroso (cit. em Almeida e Rato, 2004, p. 203), “as alianças não são actos de 

rotina; são, de facto, testadas em circunstâncias excepcionais (…)”. Paralelamente, 

como afirmam Almeida e Rato (2004, p. 205), a posição portuguesa durante a crise do 

Iraque não revelou apenas um entendimento correcto do significado e importância da 

Comunidade Atlântica, como também uma noção clara dos interesses nacionais. A 

coesão da Aliança é essencial para Portugal e não se constituía (como não se constitui, 

na actualidade) a necessidade de uma escolha entre Estados Unidos e Europa.  

 Como sumariza Calha (2009, p. 89), ao longo de [mais de] 60 anos, Portugal tem 

contribuído de forma significativa para a concretização da missão da Aliança Atlântica 

como garante da estabilidade e da segurança. O país afirma-se como estado responsável, 

defensor de valores democráticos e disposto a trabalhar activamente para a construção 

da segurança colectiva. Com o fim da Guerra Fria, a NATO transformou-se e evoluiu; 

deixou de focar apenas a segurança da região que em 1949 lhe deu origem, para 

englobar uma acepção política, cultural e civilizacional, um “novo Ocidente” não 

limitado pela geografia, com ressonância cultural e civilizacional de expressão ampla 
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(Santos, 2009ª, p. 126). Portugal faz parte deste mesmo Ocidente e a estabilidade do seu 

papel junto da Aliança Atlântica tem sido, independentemente da dimensão, inegável.  

 

II – NATO: Desafios e Oportunidades 

Não seria de todo apropriado dar início a uma análise mais cuidada acerca do 

presente Conceito Estratégico da Aliança Atlântica, sem primeiro providenciar uma 

visão sobre as circunstâncias que o precederam. Esta visão debruçar-se-á sobre as 

temáticas actuais mais acesas e sobre os factores que (aparentemente) continuarão a 

definir as políticas da Organização para o futuro.  

Ponderar o CE 2010 exige, em primeiro lugar, compreender uma série de 

desafios e oportunidades que se apresentam perante a NATO na actualidade, 

nomeadamente: possibilidades de alargamento, papéis dos novos actores da política 

internacional, problemática da gestão de recursos, ameaças transacionais, exigências 

energéticas, parcerias, etc…factores de divisão e coesão que definem a Aliança e dos 

quais se encontra dependente a evolução da mesma. A conjuntura actual (geopolítica, 

económica, de segurança) não é linear e são variadíssimas as vertentes que se 

apresentam como extremamente desafiantes. Pinto (2010) lembra adequadamente que 

nos encontramos num “tempo de segurança” que inclui as questões do Iraque, do 

Afeganistão e de estados falhados como a Somália; um tempo de profunda crise 

económica e financeira a par com a emergência de poderes como a Rússia, China, 

Brasil, e Índia. Telo expande esta perspectiva providenciando uma consideração mais 

profunda e exprimindo que: 

 

“Vivemos já, não no pós-Guerra Fria, nem sequer no pós 11 de 

Setembro, mas sim num mundo apolar (…). São os primeiros e ainda incertos 

passos de uma mudança acelerada a muitos níveis. É a antecâmera de uma 

complexa crise civilizacional, que se vai prolongar por algum tempo, turbulenta 

e agitada, antes de se alcançar uma nova estabilidade com base em soluções que 

ainda não estão equacionadas. (…) É um mundo que passou de vertical a 

horizontal, de hierárquico a rede, de redondo a plano, de previsível a 

imprevisível, de seguro a perigoso, de estável a explosivo – um mundo com 
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tensões imensas acumuladas e em crescimento, com novos desafios e ainda sem 

novas soluções.” (Telo, 2009
b
, p. 028) 

 

2.1 – Alargamento e Parcerias  

 A necessidade de, como expressa Pinto (2010), “associar vontades” é essencial 

quando consideramos a escala das questões perante as quais a NATO necessita ser 

capaz de fazer frente. Compreendemos que a Aliança Atlântica não pode de modo 

algum ser uma estrutura fechada sobre si própria e olhamos positivamente para as 

políticas promotoras de contacto e abertura que a mesma tem vindo a desenvolver ao 

longo dos anos (embora haja ainda, naturalmente, espaço para intensificação e 

aperfeiçoamento). No contexto NATO como entidade aberta definem-se, 

essencialmente, duas vertentes complementares: a do alargamento e a das parcerias.   

  No campo do alargamento – É importante considerar que, embora a NATO 

tenha afirmado desde o início uma política de abertura
13

 (e mantenha essa mesma 

política actualmente, possibilitando adesão a todas as democracias europeias que 

queiram aceitar e cumprir as responsabilidades determinadas pela Aliança; este ponto é 

aliás salientado novamente no CE 2010 – Artigo 27.º), a Organização deve manter a 

tendência que tem vindo a demonstrar em termos de assegurar que o processo seja 

desenvolvido dentro das circunstâncias adequadas. Já em 1999, para o CE anterior, 

Saccethi (1999, p. 326) afirmava que o alargamento a novos membros necessita ser 

extensivamente ponderado, tendo como critério a comunhão de valores e uma natural 

prontidão para os defender, mesmo em condições nas quais os custos inerentes a esta 

situação sejam elevados. Teixeira (2009
b
, p. 13) afirma relevantemente que a NATO 

não deve fechar a porta a novos membros, mas deve igualmente definir com clareza as 

condições que os candidatos necessitam de cumprir. Contudo a temática do alargamento 

não se limita certamente a condições de adesão.  

O autor (2009ª, p. 13) lembra que a Aliança deve recusar qualquer alargamento 

que ponha em causa a credibilidade das garantias de defesa colectiva que formam os 

alicerces da Organização; este ponto prende-se (é claro, paralelemente com as vertentes 
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 Este princípio é apontado no Artigo 10.º do Tratado de Washington (1949), o qual expressa que: “The 

Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the 

principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this 

Treaty.” 
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da solidez democrática dos candidatos e respectiva disponibilidade/capacidade de 

contribuir para a defesa colectiva) com a própria área de expansão da Aliança. Onde 

poderá terminar um hipotético alargamento da NATO que ainda seja capaz de assegurar 

as garantias essenciais de segurança colectiva? No Médio Oriente? Na Rússia? Podem 

aparentar ser limites distantes, mas de facto não o são. A Turquia toca o Médio Oriente 

e questões recentes entre esta nação e a vizinha Síria, lembraram os Estados-membros 

da extensão das fronteiras da Aliança naquela região; na Europa, o alargamento a Leste 

tem sido prolífero e a NATO encontra-se “à porta” da Federação Russa (através da 

Estónia e da Letónia), uma proximidade que será exacerbada caso se venha a verificar 

uma adesão da Ucrânia e da Geórgia. Embora as questões associadas a uma ponderação 

deste tópico sejam simplesmente demasiado extensas para prosseguir nesta breve 

investigação, é contudo possível sintetizar que se torna desejável evitar uma extensão 

excessiva da Aliança, não atendendo a questões de dimensão regional ou global, nem 

necessariamente ao inevitável exacerbar de sentimentos reacionários anti-Ocidentais em 

determinadas regiões, mas sim devido à possibilidade de colapso da Organização sob o 

seu próprio peso, tornando-se incapaz de garantir o seus mais básicos propósitos de 

segurança colectiva. 

Ainda no campo desta problemática, de acordo com Garcia (2009, p. 952), 

alguns dos membros da Aliança receiam também que, com um possível alargamento 

excessivo, o processo de decisão por unanimidade acabe por ficar completamente 

bloqueado, correndo-se o risco de diluir a coesão apelidada pelo autor como “já 

periclitante”. É precisamente devido a esta possibilidade que Telo (2009
b
, p. 037) 

sugere a necessidade de uma Aliança a vários ritmos, ou seja, uma Organização 

preparada para deixar avançar um grupo de peso significativo com acções que não 

disponham de aprovação unanime. Contudo, é impossível não compreender que esta 

opção poderia vir a causar ainda mais quebras no entendimento – por vezes já limitado 

– entre membros da NATO. Esta problemática constitui uma proverbial faca de dois 

gumes: por um lado, os perigos de uma Aliança bloqueada por um processo demasiado 

moroso (se de todo possível) de entendimento; por outro, desentendimento catastrófico 

entre membros que apelam pelas potencialidades da Organização em direcções 

completamente opostas. Lembramos que a NATO não tem uma presidência ou troika, é 

uma organização intergovernamental na qual os governos dos Estados-membros 

negoceiam individualmente as suas posições; o próprio Secretário-Geral necessita de 
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usar extrema prudência em termos de declarações públicas de modo a não infringir os 

limites criados pelos direitos soberanos dos estados (Pereira, 2009ª, p. 104). Não é 

simples impor dinamismo a uma estrutura dotada deste tipo de características.    

No campo as parcerias – A Aliança Atlântica necessita das mesmas. Este é um 

ponto incontornável. Os seus 28 membros não se encontram enclausurados, estão 

abertos ao mundo e o mundo encontra-se, actualmente, com as suas fronteiras 

consideravelmente esbatidas. A questão da segurança (a todos os níveis) é 

absolutamente transnacional e inegavelmente global; aliás, os grandes desafios para a 

NATO neste campo geram-se, usualmente, bastante longe dos seus limites territoriais. 

O CE 2010, sob “Partnerships” (mais especificamente, artigos 28.º a 30.º), afirma que a 

segurança no espaço euro-atlântico é mais firmemente assegurada através de uma vasta 

e globalmente delineada rede de parcerias (em formatos flexíveis) com países e 

organizações relevantes. No entanto, o âmbito e ambição destas mesmas parcerias 

assume-se como algo vago em determinados prismas, sendo delineadas estratégias mais 

específicas apenas em relação à ONU, União Europeia e Rússia
14

. Compreendemos, 

naturalmente, que a NATO não pretende evidenciar uma tendência demasiado 

expansiva em termos da sua intervenção no cenário global de segurança. Contudo, não 

podemos deixar de sentir que áreas chave poderiam ter sido abordadas no CE 2010, o 

que não aconteceu, podendo vir a potenciar problemáticas complexas mais adiante.  

 África e Atlântico Sul são as grandes regiões cuja falta de presença por nome é 

mais notória nas considerações apresentadas pelo CE 2010. Embora estas não se 

encontrem directamente ligadas à NATO (territorial ou, de um modo assertivo, 

politicamente), existem uma série de factores que tornam numerosas nações aí 

residentes relevantes a variados níveis para a Aliança Atlântica. Como refere Santos 

(2009
b
, p. 943), “As bacias atlânticas Média e Sul banham países emergentes cada vez 

mais desenvolvidos e poderosos, com vastos recursos e constituindo apetecíveis 

mercados (…)”. Estas afirmações tornam ainda mais curiosa a aparente relutância da 

NATO no sentido de delinear estratégias para um mais concreto entendimento com o 

Sul, já que a região Norte do Atlântico é, segundo o autor, excessivamente dependente 

em termos de combustíveis fósseis da Rússia e Médio Oriente, encontrando-se inclusive 
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 O Conceito Estratégico 2010 refere-se também particularmente ao Euro-Atlantic Partnership Council e 

à Istambul Cooperation Initiative. Este ponto será abordado no capítulo III.   
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em processo de transferência de fontes de abastecimento para grandes produtores 

precisamente a Sul como Venezuela, Nigéria, e Angola.  

Contudo, não é apenas com base em questões energéticas que estas grandes 

áreas se afirmam como relevantes para a NATO. A segurança do Atlântico Sul é, por 

motivos auto-evidentes, acentuadamente relevante para a segurança da área euro-

atlântica à qual se encontra ligada por muito activas rotas comerciais e questões 

resultantes da frágil conjuntura política, social e económica de múltiplas nações – em 

particular, nações africanas – têm reflexo no espaço europeu (via uma forte tendência 

para emigração ilegal). Aliás, Pereira (2009
b
, p. 017) refere a necessidade de ser 

encorajada uma crescente ligação da NATO ao continente africano. É certo que foi a 

pedido da União Africana que a Aliança efectuou uma intervenção no Darfur
15

; contudo 

esta foi uma acção limitada num cenário particular entre dezenas de potenciais cenários 

semelhantes. Não pretendemos de todo com este comentário afirmar que é competência 

da NATO o resgate humanitário de qualquer parte da África mas, de facto, a 

proximidade da Aliança ao continente poderia vir a ser mais acentuada, proporcionando 

um campo fértil para a refinação de vertentes não exclusivamente militares e claro, 

podendo no futuro serem levadas a cabo mais operações na região de natureza 

puramente humanitária; estas trariam com certeza uma credibilidade valiosa aos 

propósitos de segurança da Aliança (demonstrando um interesse além da procura de 

contrapartidas de natureza energética em territórios de relevo para países membros, 

melhorando a imagem global da Organização), proporcionando igualmente uma 

relevante ajuda na estabilização de uma situação de precariedade humana insustentável. 

Aliás, já em 2006 Machete (p. 13) afirmava ser relevante que a NATO alargasse a sua 

área de intervenção a África em termos de operações de manutenção da paz e de, 

segundo o autor, “reforço do papel próprio dos Estados da região, procurando conseguir 

a erradicação das guerras privadas do banditismo militarizado e da anarquia.” 

Mesmo mais a Norte, na região do Mediterrâneo, Ramos (2002, p. 40) afirma 

que o potencial de instabilidade torna a área num ponto-chave em termos de 

conceptualização de segurança; aí se encontram vários países de passados, tradições e 

religiões diversas agregados numa área geográfica privilegiada, pois acolhe a união 

entre três continentes. Contudo, de acordo com o autor, o baixo rendimento per capita 

                                                           
15

 De Junho de 2005 a Dezembro de 2007 a Aliança Atlântica auxiliou a União Africana em missões de 

“peacekeeping” no Darfur, providenciando transporte e formação a operativos da União.   
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impulsiona uma população jovem à emigração para a Europa, constituindo um desafio 

para o velho continente (comum à União Europeia e NATO). Embora o diálogo com 

nações do Norte de África/Mediterrâneo não seja uma iniciativa nova da Aliança 

Atlântica e esteja contemplada novamente (embora de modo breve) no CE 2010, seria 

desejável um foco mais intenso sobre a região; é importante compreender que o Norte 

de África não comporta apenas problemáticas locais; a área recebe também emigração 

de variadíssimas regiões do continente através de rotas de migração costeiras e trans-

saharianas.   

 Embora o RGP já houvesse evidenciado que o Sul não seria um objecto 

privilegiado de consideração e planeamento por parte da Aliança, vários autores 

esperavam que a tendência não se mantivesse no Conceito Estratégico a aprovar em 

Lisboa no fim de 2010; entre os quais encontrava-se Santos (2010, p. 42) o qual referiu 

inclusive que, caso a abordagem à África, América Central e América do Sul se 

mantivesse manifestamente superficial (ou ignorada quase por completo), a Aliança 

encontrar-se-ia “(…) perante uma opção completamente irrealista e contrária ao espírito 

de fundo do que se pretende – estabilização e cooperação.” No entanto, esta foi de facto 

a tendência afirmada pela NATO; a mesma mereceu, compreensivelmente, considerável 

atenção por parte de defensores e críticos mas, para esta investigação, o ponto mais 

interessante a ponderar prende-se com a ligação desta tendência às linhas de força da 

política externa portuguesa, tópico a considerar num subcapítulo mais adiante. 

Não é contudo apenas na América do Sul, África e Mediterrâneo que existe a 

potencialidade de desenvolvimento de parceiras relevantes para a Aliança. Embora a 

NATO negue ambições globais, Gaspar (2010
b
, p. 24) lembra que não é por isso menos 

importante que a Aliança mantenha uma cooperação efectiva com outras democracias 

(geograficamente distantes da área essencial) no domínio da segurança comum; existem 

certamente parcerias internacionais relevantíssimas para a Organização. Os 

denominados “Países de contacto”
16

 como a Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul 

são importantes para o suporte de acções da Aliança, contribuindo com forças militares 

próprias para as operações da NATO (Pereira, 2010, p. 140). Tomando o exemplo da 

Austrália, segundo Calha (2009, p. 91), esta nação marcava em 2009 uma presença 

militar no Afeganistão que ultrapassava, em muitos casos, a de países membros da 

Aliança. Gaspar (2011, p. 72) refere que a nova “Aliança expedicionária” agrega em seu 
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 Também denominados como “security providers” em Pereira (2009ª, p. 111). 
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redor um número crescente de parceiros formais e informais e que esta mesma 

capacidade de agregação é instrumento importante para confirmar a centralidade da 

NATO na defesa e estabilidade internacional, tendo a Aliança apenas comparação com 

a ONU cujas missões, no entanto, não só mobilizam menos forças que as comandadas 

pela NATO, como dependem fortemente da presença de Forças Armadas dos membros 

da Aliança.  

 

2.1.1 – NATO/Rússia 

A relação entre NATO e Rússia é algo curiosa. Durante décadas, as forças da 

Aliança e da antiga URSS encontrarem-se imersas num clima cerrado de antagonismo, 

proporcionado por uma divisão bipolar que envolveu o globo num equilíbrio delicado 

que aparentava ameaçar colapso a qualquer momento, dada a circunstância correcta. 

Com o fim da Guerra Fria (e queda da URSS), Gaspar (2010
b
, p. 26) sugere que os 

Estados Unidos poderiam ter procurado integrar a Rússia na Aliança Atlântica; contudo, 

a incerteza do sentido da transição pós-soviética e a pressão alemã para integrar as 

novas democracias da Europa Central na NATO deitaram por terra essa possibilidade. A 

hipótese poderia ser reavivada no futuro é certo, mas tal não é provável (e mesmo que 

fosse, não se definiria, na nossa opinião, como aconselhável); são de acentuada 

relevância as considerações proferidas por Rodrigues (2010
c
, p. 55) que apontam a forte 

possibilidade de diluição e enfraquecimento da NATO perante este cenário ao ser 

admitido no seio da Organização um país com tão sério défice democrático. A NATO e 

a Federação Russa são duas grandes entidades com preocupações comuns, mas são 

também consideravelmente distintas, mesmo numa era em que a compreensão e 

colaboração entre ambas se assume como de extenso valor.    

Apesar de não ter existido (ou se adivinhar vir a existir) este nível de integração, 

desde o início dos anos 90 do século XX, um confronto directo entre Rússia e NATO é 

altamente improvável. Contudo, tal não significa que as relações entre Aliança e 

Federação sejam lineares, previsíveis ou mesmo sólidas. Embora seja percepcionável 

cepticismo por parte de ambas as facções, a posição da Federação Russa perante a 

Aliança Atlântica mantém-se particularmente entrincheirada no campo da desconfiança. 

Garcia (2009, p. 953) assinala que a Rússia assume esta posição devido à integração na 

NATO de países pertencentes à sua antiga esfera de influência e ao desenvolvimento do 
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sistema de defesa antimíssil
17

. O autor afirma que, desde o início da liderança de Putin, 

a Rússia aparenta determinada a reafirmar o seu status de grande potência, referindo 

igualmente que, no entanto, o futuro geopolítico desta nação dependerá do Ocidente, 

visto que a China
18

 cresce a Este e a Sul. É provável que a Rússia reconheça este facto, 

mas não aceitará com certeza negociar com o Ocidente em posição de inferioridade.  

Apesar da atitude Russa, não é apenas na Federação que existem noções de 

desconfiança; também os novos membros de NATO vindos de Leste mantêm um 

acentuado nível de cepticismo em relação à Rússia, temendo cyber ataques, cortes de 

abastecimento energético e, a nível extremo, ocupação (recordemos a questão da 

Geórgia em 2008). Guimarães apontava já em 2002 (p. 18) que era essencial para a 

NATO não ser bloqueada por falta de acordo Russo. Contudo, mesmo no seio da 

Aliança, Santos (2009
b
, p. 167) reconhece importantes questões relativas ao modo 

negativo como Moscovo é percepcionado, registando-se nesta temática uma 

considerável clivagem entre mais antigos e mais recentes aliados, o que não é 

surpreendente atendendo ao passado comum das jovens democracias de Leste perante o 

“gigante” Russo. Como esclarece Bacelar (2010
b
, p. 38), embora as razões históricas 

desta percepção sejam compreensíveis, o facto é que, segundo o autor, a “fractura” 

causada pela mesma é acentuada e não tem permitido a “obtenção de uma plataforma 

geral de entendimento que susceptibilize uma parceria estável de confiança com um 

actor incontornável no jogo estratégico europeu.”      

Como refere Bacelar (2010
b
, p. 39), no campo do entendimento NATO/Rússia 

estamos perante uma relação, e as relações não se resolvem, gerem-se; logo não é de 

esperar uma definição absoluta dos termos desta ligação, mas é sim necessária uma 

plataforma de princípios e referenciais orientadores para a sustentação da mesma pois 

afinal, como sumariza Ferreira (2010, p. 39), o comportamento da Rússia (em questões 

de desarmamento, anti terrorismo, etc) será determinante para a segurança do nosso 

mundo. Contudo, apesar da validade da perspectiva de Bacelar, uma frutífera e estável 

plataforma de cooperação entre Aliança Atlântica e Federação Russa não é um objectivo 

fácil de assegurar (ou gerir, recorrendo às palavras do autor). Gaspar (2010
b
, p. 27) 
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  O escudo europeu de defesa antimíssil encontra-se operacional desde Maio de 2012, apesar da 

oposição russa em relação ao projecto. De acordo como Jorge (2012), a Rússia considera que o sistema 

antimíssil estabelecido na Europa deveria ser comum; além do mais, a Federação procura assegurar 

garantias legais de carácter internacional em como o sistema não será usado contra a “capacidade 

estratégica” russa. 
18

 A China é percepcionada por Couto (2009, p. 37) como uma questão estratégica prioritária também 

para a NATO. 
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afirma que as elites russas consideram a expansão Oriental das fronteiras da NATO 

como um cerco à “grande potência euro-asiática”, posição acentuada pelo ressentimento 

do império desfeito no fim da Guerra Fria. Além do mais, segundo Serronha (2010ª, p. 

84), a Rússia ainda se auto-percepciona como herdeira do antigo poder soviético, 

embora as glórias da URSS estejam afastadas das possibilidades actuais da Federação, 

limitada económica, demográfica e militarmente, sofrendo também de um complexo de 

isolamento cultivado, de acordo com o autor, por questões de política interna e que não 

corresponde à realidade, visto que a nação se encontra integrada em todos os 

significativos fóruns internacionais com excepção da Organização Mundial do 

Comércio. 

É interessante ponderar como, apesar da proximidade geográfica e de possuírem 

uma base alargada de percepções comuns (sobre temáticas tão relevantes como 

terrorismo, proliferação de armas de destruição maciça, criminalidade organizada, 

instabilidade étnica/religiosa, etc), NATO e Rússia ainda se encontram a tão 

significativa distância. Recorrendo às palavras de Brito (2011, p. 882), antes que possa 

haver uma verdadeira parceira entre Aliança Atlântica e Federação Russa (se tal for de 

todo possível) ainda há um longo caminho a percorrer, caminho este que, 

acrescentamos, não oferece garantias de sucesso pois como lembra Leandro (2009, p. 

164), a Rússia é um actor geopolítico próprio com interesses específicos e fará “o jogo” 

que considere para si mais conveniente no tabuleiro mundial com os actores mais 

relevantes. A Federação procurará manter a sua formação territorial, recuperando 

influencia sobre os recursos energéticos dos Balcãs Asiáticos (estados independentes 

que fizeram parte da URSS) e “intimidando” a Europa Oriental (uma crise envolvendo 

Rússia e Ucrânia ou Geórgia poderia trazer consequências graves para a NATO), 

procurando uma relação mais próxima com a UE, ao mesmo tempo que busca, segundo 

o autor, dissociar a mesma dos EUA, enfraquecendo a NATO; e claro, a Rússia pode 

igualmente procurar desenvolver relações privilegiadas com o mundo islâmico (Couto, 

2009, p. 42), contexto no qual o crédito diplomático dos Estados Unidos é baixo ou 

nulo, afectando toda a percepção sobre o sistema político-militar Ocidental e 

providenciando uma área de actuação de excelência aos para os interesses da Federação.   

A questão da relação entre NATO e Rússia é, inevitavelmente, uma questão 

subjugada a perspectivas particulares. Existem opiniões de reconhecimento mais aberto 

e mais limitado acerca do entendimento entre estas entidades (e frutos do mesmo). O 
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que não é possível negar é que a Rússia ainda se define como potência relevante, não 

com o peso que a URSS outrora deteve, mas certamente como actor mundial a ter em 

conta. E é claro, pela própria contiguidade geográfica, especialmente no campo da 

segurança, um entendimento produtivo entre NATO e Federação Russa é mais que 

desejável; torna-se essencial. O CE 2010 dedica dois artigos (33.º e 34.º) a esta parceria, 

referindo que a Aliança espera reciprocidade por parte da Rússia na busca de uma 

cooperação para paz, estabilidade e segurança. No entanto, não será inoportuno lembrar 

que o entendimento entre Federação Russa e Aliança Atlântica não está apenas 

dependente da percepção russa sobre a NATO como um todo, mas também muito 

acentuadamente ligado à percepção russa sobre os Estados Unidos e à qualidade da 

relação Washington-Moscovo (Pereira, 2009
b
, p. 011). Por vezes, existe tendência para 

o esquecimento que a atitude perante os EUA é um factor chave nos condicionalismos 

apresentados pela Rússia em relação à NATO. A Aliança Atlântica não é apenas 

Estados Unidos, mas estes são inegavelmente uma parcela muito considerável da 

mesma e, por vezes, mesmo no contexto NATO, as diferentes percepções em relação a 

esta nação em particular necessitam de ser consideradas individualmente para garantir a 

compreensão de perspectivas mais amplas.      

 

2.1.2 – NATO/UE 

Não é apenas a ligação entre NATO e Federação Russa que se define como algo 

peculiar; a relação entre Aliança Atlântica e UE é igualmente interessante. O CE 2010 

dedica um longo artigo (32.º) à mesma, no qual é lembrado que ambas as organizações 

partilham os mesmos valores, assim como a maioria dos membros, sendo lógica e 

desejável uma complementaridade (Teixeira, 2010ª, p. 028) dinâmica entre ambas; 

contudo, na realidade, a parceria ainda se encontra consideravelmente limitada.  

Daehnhardt (2010, p. 108) explicita o curioso duplo paradoxo nas relações 

NATO/EU: por um lado os Estados Unidos apoiam, a nível formal, uma maior 

autoconfiança e assertividade europeia em termos de política de segurança; mas 

simultaneamente receiam que este novo poder venha a desafiar a hegemonia americana. 

Por outro lado, a Europa ambiciona alcançar maior autonomia no campo da segurança e 

defesa, receando ao mesmo tempo um “abandono” do continente por parte dos EUA. 

Esta questão prende-se com as distinções formuladas entre soft e hard power (mais 

concretamente, capacidade de detenção e emprego de ambos). No contexto actual das 
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relações NATO/UE, este é um debate que ainda prossegue aceso; a dicotomia entre 

“hard power” (poder inerente a meios militares e económicos – NATO) e “soft power” 

(poder político, diplomático – UE) e modo como estes podem ser assegurados e 

utilizados por ambas as Organizações é uma temática bastante viva nas considerações 

de diversos autores. No entanto, este debate (embora, de certo modo, conceptualmente 

compreensível) é dificilmente, em termos práticos, justificável. Compreendemos 

certamente ainda uma acentuada clivagem entre as duas organizações no que diz 

respeito a estes campos, mas a própria natureza distinta da génese e propósitos de ambas 

justifica tanto as dificuldades de aproximação em determinadas áreas, como as 

capacidades distintas, deixando naturalmente de ser uma questão entre potencialidades e 

falhas para se definir como simples vocação natural. Tirando partido do raciocínio de 

Brito (2010, p. 1048), entendemos que a Aliança Atlântica e a União Europeia detêm 

objectivos convergentes, mas partem de características consideravelmente distintas; a 

UE não nasceu com propósitos militarmente enraizados assim como a NATO não 

nasceu com propósitos políticos ou diplomaticamente orientados. Uma adaptação de 

grande magnitude (que permita tanto a complementaridade como a convergência) 

requer tempo. Não pretendemos com esta afirmação defender um período 

excessivamente longo de marasmo entre NATO e UE pois é sem dúvida relevante uma 

dinamização deste processo; o mesmo é necessário e, em derradeira análise, acabará por 

ser inevitável. Na Aliança Atlântica e União Europeia temos duas entidades 

perfeitamente (em potencialidade) complementares numa multiplicidade de factores, 

desde a defesa do sistema democrático aos interesses energéticos e humanos do espaço 

que ocupam (em grande parte simultaneamente), mas cuja cooperação fica aquém do 

possível, diluída frequentemente em considerações teóricas desnecessárias. 

Concordamos com Pinto (2009
b
, p. 134) quando este afirma que o poder actualmente se 

expressa de forma multiforme (tanto em espécie como em estilo do seu exercício); logo, 

limitar capacidades à NATO ou à UE neste campo não trará resultados produtivos, pois 

ambas necessitam de desenvolver as suas múltiplas potencialidades, de modo a que a 

complementaridade entre ambas venha a ser altamente funcional, algo que certamente 

não acontecerá com duas Organizações que se autolimitem à partida.  

Como refere Teixeira (2009
a
, p. 121), a Aliança Atlântica pode e deve contar 

com o apoio e complementaridade da UE pois estas organizações constituem-se como 

pilares fundamentais da ordem multilateral de segurança e defesa, devendo encontrar 
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formas de articular em permanências as suas prioridades, coordenar missões e 

rentabilizar capacidades nos domínios da segurança e defesa numa atitude de aliança 

útil e credível que evite, como aponta Serronha (2010ª, p. 82), a dissociação estratégica 

e duplicação de recursos e estruturas. Esta relação necessita de se tornar especialmente 

veemente, já que tanto os Estados Unidos como a UE se encontram, segundo Leandro 

(2009, p. 140), fragilizados e a braços com dificuldades próprias, enquanto potências 

emergentes como o Brasil, Índia e China experienciam um crescimento extremamente 

acelerado. A própria partilha do espaço físico que é naturalmente imposta à NATO e 

UE evidencia que estas entidades se encontram em posição de ganhar 

consideravelmente com um entendimento aberto e dinâmico. Estas são organizações 

com potencial óbvio para se constituírem como pratos da mesma balança, necessitando 

apenas de uma promoção mais acesa da proximidade entre ambas. Como lembra Pinto 

(2010), se a NATO deve evitar duplicação ou competição com alguma entidade, a 

principal é a União Europeia pois não esqueçamos, entre ambas há mais de duas 

dezenas de membros em comum. O autor (2010), prossegue afirmando que “Em matéria 

de segurança a NATO precisa da UE pelo menos tanto quanto a UE precisa da NATO. 

E de modo algum se deve tratar de uma competição entre ambas.”.  

Contudo Espírito Santo (2010
a
, p. 129) traça um retrato particularmente sombrio 

da relação actual entre as entidades, referindo que as relações NATO/UE se arrastam 

num clima de suspeitas mútuas, emulação e competição. O autor afirma que este clima 

só se compreende devido a “visões políticas diferentes quanto a segurança, defesa e 

capacidades militares para enfrentar ameaças e riscos comuns (…)”. De facto, esta 

perspectiva pode ser compreendida (só a multiplicidade de vozes envolvida no processo 

de decisão de cada uma das entidades é suficiente para causar uma determinada medida 

de caos teórico), mas é essencial que a mesma perca fundamento pois NATO e UE 

enfrentam dificuldades que necessitam de atenuar e tal pode e deve ser realizado 

conjuntamente. A conjectura actual não é excelente para os Estados Unidos (seria um 

erro não isolar o caso específico dos EUA no contexto NATO para ajudar a explicitar o 

grau de separação entre Aliança e UE) ou para a Europa; como refere Leandro (2009, p. 

146) o Presidente Obama – tendo recentemente dado início ao seu segundo mandato 

após uma campanha eleitoral complexa e marcada por múltiplas questões de política 

externa – recebeu uma das piores heranças de sempre por parte da Administração Bush 
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e a UE ainda se encontra em construção, sujeita a fragilidades complexas de ultrapassar 

e a dependências externas das quais pode ficar refém.  

De acordo com Amado (2009, p. 23), tem sido “(…) difícil garantir por parte dos 

Estados Unidos uma visão estratégica da realidade europeia que acentue a dimensão 

multilateral da UE em torno da sua política externa (…).”. Devido a este factor, torna-se 

relevante inibir a tentação de separar a “velha” da “nova” Europa, os “aliados mais 

aliados” dos “aliados menos aliados”. Do lado europeu, também existem limitações ao 

entendimento transatlântico dentro do próprio contexto NATO e até mesmo ao nível da 

própria opinião pública; como explicita Santos (2009
a
, p. 128), as posições tomadas 

pelos Estados Unidos têm tendência a não desfrutar de plena aceitação por parte das 

populações europeias, já que estas percepcionam que, desde o fim da Guerra Fria, não 

se registam ameaças essenciais (tradicionais, entenda-se) aos seus territórios; logo, é de 

difícil compreensão o destacamento de forças militares para defender interesses em 

regiões fora de área. Paralelamente, Espírito Santo (2010
b
, p. 969) refere que alguns 

estados europeus (sem declararem esta intenção formalmente) procuram que a União 

Europeia substitua a NATO em matérias de segurança e defesa da Europa, 

reconhecendo no entanto que a UE ainda não detém actualmente capacidades para tal. 

Contudo é relevante salvaguardar que este desejo não é unânime; Monteiro (2011
d
, p. 

733) lembra inclusive que a cláusula de defesa mútua incluída no Tratado de Lisboa 

(UE) não especifica a necessidade de resposta militar por parte dos restantes caso algum 

dos membros da União seja atacado; logo, é uma visão mais limitada em matéria de 

defesa que aquela incluída no artigo 5.º do Tratado de Washington, evidenciando as 

reservas de vários estados em comprometerem-se (neste domínio) para com a UE ao 

mesmo nível que se comprometem com a NATO (embora os níveis de participação na 

Aliança Atlântica sejam, também, sempre distintos como observaremos mais adiante).  

 A UE ainda se encontra a braços com questões relevantes que impedem um 

entendimento pleno entre Estados-membros em diversas áreas. Leandro (2009, p. 144 – 

baseando-se em Kagan) refere que o modelo social da União requer estados abastados, o 

que já não é uma realidade abrangente. Além do mais, muitos destes mesmos estados 

confrontam-se na actualidade com questões sociais, o que limita a sua capacidade de 

responder às obrigações que detêm perante as populações, criando instabilidade e 

conflictos internos que não terminarão a curto prazo. Existem igualmente problemáticas 

relativas a um potencial alargamento, sendo a adesão turca uma das principais. Esta 
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poderia, talvez, vir a definir traços positivos pois como refere Saraiva, L. E. (2012, p. 

10), as regiões do Magrebe, Médio Oriente, Anatólia, Cáucaso e Mar Negro 

(especialmente em termos energéticos) são de importância vital para a segurança da 

Europa; logo, seria uma aproximação considerável às mesmas a inclusão do território 

turco
19

 na União. Contudo, não é difícil atribuirmos validade às considerações de Couto 

(2009, p. 47) quando este conclui que o processo abriria um precedente que tornaria 

indefinidos os limites da UE, impulsionando-a na direcção de uma espécie de “Nações 

Unidas regionais” sem densidade político-estratégica.  

Além do mais, mesmo que a questão anterior não se colocasse, a problemática 

cipriota
20

 constitui um entrave a uma aproximação mais acentuada entre Turquia e UE. 

Brito (2011, p. 886) retrata a situação como cansativa e portadora de desilusão para a 

Turquia, o que se reflecte num bloqueio de relações institucionais entre NATO e UE (já 

que esta nação se encontra integrada na Aliança Atlântica). Além do mais, a posição 

geográfica particular da Turquia – associada à sua predominância Islâmica em termos 

populacionais – torna-se potencialmente “variável” no que diz respeito à sua política 

externa
21

, não sendo desejável alienar esta nação do diálogo europeu. É com certeza um 

equilíbrio delicado para UE e uma situação peculiar para a NATO (tendo no seu seio 

um território com uma questão desta natureza: ocupação territorial), compreensível 

apenas através da ponderação do valor estratégico-militar da Turquia.    

Embora os acordos Berlim Plus
22

 tenham conferido alguma proximidade à 

NATO e UE, uma complementaridade ou parceria verdadeiramente funcional é ainda, 

como anteriormente afirmado, uma potencial realidade distante
23

. Citado por Brito 

(2011, p. 869) e caracterizado pelo autor como ainda “muito actual”, o Relatório sobre a 

Execução da Estratégia Europeia de Segurança de 2008 refere que as entidades 

desenvolveram uma boa colaboração no terreno, tanto nos Balcãs como no Afeganistão, 
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 Lembramos que a Turquia faz fronteira com a Geórgia, Arménia, Afeganistão, Azerbaijão, Irão, Iraque 

e Síria, possuindo um acesso privilegiado ao Mar Negro e considerável proximidade ao Mar Cáspio.   
20

 Em 1974 o exército turco invadiu o norte do distrito de Nicósia, resultando numa entidade turco-

cipriota distinta (e reconhecida apenas pela Turquia) que ocupa cerca de 36% do território. Apenas a 

porção sul do Chipre é parte integrante da União Europeia, porção esta que não é reconhecida pela 

Turquia.  
21

 Couto (2009, p. 44) aponta que, na Turquia, as previsões da evolução demográfica expressam um 

“substantivo” fortalecimento do islamismo étnico. De acordo com o autor, este factor pode vir a colocar 

em risco a laicidade do estado, consequentemente enfraquecendo as correntes pró-europeias e pró-

ocidentais, reflectindo-se na coesão das forças armadas do território.  
22

 Em Dezembro de 2002 NATO e UE concordaram numa série de medidas que permitem à UE dispor de 

algumas das potencialidades funcionais da NATO para operações de peacekeeping.    
23

 Daehnhardt (2010, p. 111) refere que os acordos funcionam mal em termos práticos, pois em Bruxelas 

o contacto entre NATO e UE continua a ser manifestamente diminuto. 
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mas não houve um avanço nas relações formais. O Relatório refere igualmente que esta 

parceria estratégica deveria ser fortalecida, mas tal não tem sido o caso, pelo menos não 

a um nível verdadeiramente significativo. Além do mais, é essencial (mas bastante 

complexo) ultrapassar a dificuldade que a Europa possui em falar a uma só voz, 

negando divisões entre membros chave como a Grã-Bretanha, defensora do euro-

atlantismo e França, defensora de uma Europa “independente” (Brito, 2011, p. 876).         

Contudo aparenta existir esperança para o futuro. NATO e UE possuem bastante 

em comum e, apesar de desentendimentos entre Europa e EUA ao longo dos anos (a 

questão do Iraque por exemplo marcou um ponto crítico de desentendimento 

transatlântico), a história partilhada de ambos os territórios detém um peso significativo. 

É mais acessível ponderar a dinâmica entre as duas organizações se tomarmos um 

momento para focar o papel dos Estados Unidos na equação. A intervenção Norte-

americana na Europa foi determinante na Segunda Guerra Mundial e, a consequente 

necessidade de reconstrução de grande parte do continente foi possível graças a fundos 

provenientes dos EUA. Sabemos (como refere Brito, 2011, p. 871) que o apoio prestado 

à Europa não partiu de uma atitude de puro altruísmo pois em termos de relações 

internacionais, esta é uma concepção que simplesmente não se aplica; contudo, a 

ligação entre ambas as margens do Atlântico Norte é inegável, o que significa que 

NATO e Europa têm a capacidade de edificar uma parceria sólida sem se encontrarem 

sob a sombra do determinismo imutável da dicotomia interesses europeus versus 

interesses americanos. A Aliança Atlântica detém uma influência norte-americana 

acentuada, é certo, mas detém igualmente uma vertente europeia com potencialidade de 

se definir como muito forte. Consideramos que, eventualmente, a Europa compreenderá 

as vantagens de não se dividir a si própria, procurando afirmação simultânea pela 

NATO e UE, tirando partido das potencialidades de ambas. A UE pode desenvolver 

“músculo” e a NATO pode dedicar esforços à arte da diplomacia se assim o entender; o 

essencial a reter é que as acções conjuntas entre ambas não são apenas uma 

possibilidade desejável, constituir-se-ão certamente como uma necessidade no futuro. 

 

2.2 – Ameaças 

 Rodrigues (2009
c
, p. 105) lembra oportunamente que no contexto actual de 

segurança e defesa, é necessário fazer frente a “(…) um leque variado de ameaças de 

origens incertas ou difusas, sem natureza geográfica, de natureza híbrida pela mistura do 
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irregular com o convencional (…).” Leitão, Freitas e Sousa e Costa (2009, 152) 

expandem sobre esta consideração, referindo que os requisitos de segurança incluem 

actualmente factores como o acesso à água, à alimentação, protecção do ambiente e 

garantia da segurança energética e da ciberdefesa
24

, conceitos que há poucos anos 

seriam vagamente (se de todo considerados). Estas problemáticas são sintomas de uma 

quebra em larga escala de um sistema mundial que já não se adequa em plenitude às 

necessidades vitais e civilizacionais das suas populações. Telo (2009
b
, p. 029) refere-se 

à situação como crise de um modelo não sustentável de desenvolvimento; hoje ainda no 

início, mas que se arrastará muito provavelmente durante décadas, não se traduzindo de 

acordo com o autor num colapso súbito (esgotamento rápido de recursos), mas num 

processo lento e gradual.  

É curioso ponderar sobre o modo como ameaças relevantíssimas que se colocam 

à estabilidade global são ainda, frequentemente, encaradas como ou demasiado distantes 

para serem consideradas de momento em termos de acções mais assertivas (as 

evidências desta linha de pensamento encontram-se à vista: gigantes poluentes que não 

rectificam tratados internacionais, exploração energética em áreas de possíveis desastres 

ambientais) ou de segunda linha (face a interesses económicos mais imediatos). As 

exigências energéticas continuam a suplantar as preocupações de foro ambiental; 

frequentemente estas temáticas são radicalmente divididas quando estão, obviamente, 

intrinsecamente relacionadas. Esta é uma escolha que não trará consequências positivas. 

De momento a NATO aparenta debruçar-se timidamente sobre a temática; embora a 

mesma se encontre expressa no CE 2010 (Artigo 15.º), o tom no qual é referenciada é 

algo distante, evidenciando um planeamento que permanece vago. Tal é preocupante 

pois em caso de uma crise de natureza ambiental (ou de recursos não energéticos), a 

Aliança poderá encontrar-se perante um desafio ao qual não saberá responder
25

. Embora 

tenha havido uma claríssima e acentuada evolução em termos de consciência e 

preocupação ambiental por parte da maioria das nações desenvolvidas (Telo, 2009
c
, p. 

177 referiu inclusive que, em 1990, quem previsse que em 1999 que as preocupações 

ecológicas seriam o assunto de relevância nas agendas do G-20 ou da ONU seria 

                                                           
24

 No que diz respeito à ciberdefesa, os ataques de 2007 na Estónia deram, segundo Leitão, Freitas e 

Sousa e Costa (2009, p. 159), um novo ênfase à percepção sobre este tipo de ameaça, levando à adopção 

de uma Política para a Ciberdefesa por parte da NATO, sendo o problema considerado no Artigo 12.º do 

CE 2010.  
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 Leandro (2009, p. 140) aponta uma questão muito interessante nesta linha de pensamento, referindo 

que, por exemplo, o desaparecimento de zonas de baixa cota poderá originar migrações em massa.  
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recebido com uma imensa gargalhada e acusado de “loucura delirante, merecedora de 

um rápido internamento”), é impossível não compreender que as acções ainda não são 

dinâmicas o suficiente, a preocupação não detém o caracter de urgência que deveria 

assegurar.  

Compreendemos que na NATO, a vertente militar se assuma, com toda a 

naturalidade, como ponto fulcral das capacidades da entidade; contudo, notamos sem 

ser necessário particular esforço que a Aliança se encontrará no futuro perante ameaças 

que vão para além de uma resposta estritamente militar, não devendo estas áreas serem 

subestimadas nas considerações da Organização. Leitão, Freitas e Sousa e Costa (2009, 

p. 161) afirmam que já não se verifica no seio da Aliança uma concentração exclusiva 

no planeamento da defesa colectiva, mas sim no desenvolvimento das capacidades 

necessárias para enfrentar as problemáticas presentes, nomeadamente estados 

fracassados, rivalidades étnicas, proliferação de armamento e claro, terrorismo. Esta 

tendência é naturalmente positiva, mas não poderá esquecer as questões de meio que 

potencializam muitas destas ameaças.   

A problemática do terrorismo é muito particular e percepcionada (paralelamente 

à difusão de armas de destruição maciça) desde 2006 pela Aliança Atlântica como a 

principal ameaça à Organização durante os próximos 10 a 15 anos
26

. Seria 

absolutamente impossível especular acerca de todos os factores que contribuem para o 

incremento de reacções de natureza extremista por parte de diversos grupos armados 

pois este é um campo infinitamente complexo e envolto numa multiplicidade 

interminável de leves nuances e momentos chave (não necessariamente de expressão 

acentuada a nível global) que ajudaram a esculpir a face de uma problemática sobre a 

qual é impossível imaginar um fim ou sequer, na maioria dos casos, uma resposta 

adequada (já que o campo tradicional da Aliança – capacidade militar – requer alvos 

específicos e a difusão do terrorismo é marcada exactamente pelo incógnito da 

localização e extensão desses mesmos alvos).  

Certamente que uma mudança nas intervenções levadas a cabo por forças 

Ocidentais não ajudou à limitação deste tipo de reacção. Como expõe Telo (2009
b
, p. 

033), as operações de objectivos limitados e realistas tem vindo a ser substituídas por 

operações de objectivos totais, aquilo que o autor apelidada de “exportação de 

democracia”; Telo refere que, nas primeiras, a aplicação de recursos era reduzida e 
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mesmo quando os resultados não eram os esperados, a retirada era rápida e sem traumas 

excessivos (o autor dá o exemplo da Somália
27;28

), enquanto as segundas sorvem uma 

imensidão de recursos e prolongam-se sem saída fácil, contribuindo para um acentuado 

desprestígio das democracias Ocidentais. Será certamente difícil compreender os pontos 

positivos do sistema democrático quando este é apresentado no seio de um cenário 

Dantesco que se arrasta durante anos; os benefícios deste tipo de ideologia perdem 

consideravelmente (e muito naturalmente) o seu apelo quando aparentam trazer consigo 

consequências profundamente nefastas. Como expressa Rodrigues (2009
c
, p. 103), 

deixou de ser suficiente uma simples vitória militar, é necessário que uma força de 

intervenção esteja posteriormente preparada para dar início a um processo sólido de 

cooperação civil-militar que leve à estabilização de uma determinada região/conflicto. 

No entanto, como temos vindo a observar ao longo da última década, esta não é uma 

tarefa fácil ou de curta duração (ou dotada de qualquer tipo de garantias); terrorismo, 

insurreição, criminalidade organizada, desordem social – factores apontados pelo autor 

como chave nos novos conflictos “irregulares” (como Iraque e Afeganistão) e com os 

quais a NATO necessita de saber lidar quando parte para uma intervenção, seja sob que 

mandato for (Artigo 5.º, Resolução da ONU, ou outro). O assegurar de uma “exit 

strategy” eficaz nunca foi tão importante.   

A própria conjuntura mundial (globalização, esbatimento de fronteiras) 

proporciona a permanência de um véu de indefinição sobre muitas das ameaças com as 

quais a NATO se depara(rá). Como afirma Santos (2009
b
, p. 942), ao contrário dos dias 

da Guerra Fria nos quais o Pacto de Varsóvia solidificava a Aliança perante um inimigo 

comum que se fazia claramente sentir, as ameaças que se percepcionam na actualidade 

carecem desse nível de definição; são relacionadas não com acções de potências 

maciças, mas sim com iniciativas tomadas por actores não estatais (terrorismo e 

criminalidade organizada) e com problemáticas nascidas, frequentemente, de questões 

relativas ao controlo de recursos estratégicos. Estas ameaças podem vir a exigir uma 
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 Embora o ponto sublinhado por Telo seja extremamente pertinente, pois campanhas militares 

prolongadas têm causado danos extensos às imagens das forças militares Ocidentais (nos últimos anos as 

intervenções dos EUA são um exemplo supremo deste ponto), não podemos deixar de apresentar reservas 

ao modo como o caso da Somália é apresentado. A região é absolutamente caótica e exportadora prolífera 

de terrorismo e criminalidade. É certo que a dimensão de intervenção militar não apresentou os custos que 

apresenta o Afeganistão ou Iraque; contudo, o peso de pontos positivos e negativos em ambas as vertentes 

não deverá apresentar um acentuado desequilíbrio pois o aftermath aparenta ser extremamente negro em 

ambas.    
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 A revista Foreign Policy publica anualmente em parceria com The Fund for Peace o “Failed States 

Index” e a Somália lidera há cinco anos o ranking deste género de território. 
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resposta militar é certo, mas o autor lembra que as mesmas necessitam essencialmente 

de serem consideradas à luz da ideologia, da política, da economia e das circunstâncias 

sociais que as rodeiam, sendo igualmente imperativa uma eficaz actuação por parte dos 

serviços de informação e forças policiais.  

A sombra do “terrorismo de nova vaga” (Santos; Barrento, 2008, p. 194) e as 

acções de organizações beligerantes perfeitamente adaptadas à era da globalização 

(como é o caso da Al-Qaeda) exigem o olhar atento da Aliança e, acima de tudo, exigem 

o desenvolvimento de ferramentas políticas e sociais (mesmo que sejam baseadas em 

parcerias) para lidar com as conjunturas que fomentam a proliferação deste tipo de 

entidade; embora seja impossível antecipar todas as circunstâncias que fomentam 

respostas extremistas, pode com certeza ser tomado em conta e monitorizado um 

conjunto de factores comuns, nomeadamente: pobreza e subdesenvolvimento; 

marginalidade e exclusão social de determinados indivíduos em sociedades Ocidentais; 

relações com estados Muçulmanos autocráticos; e monitorização de estados falhados, 

frequentemente “santuários” de organizações terroristas e criminosas; e educação 

manipulada – escolas religiosas de génese extremista (Santos; Barrento, 2008, p. 194). 

A questão da educação manipulada ganhou uma especial relevância no pós 11 de 

Setembro; indivíduos condicionados para agirem sem consideração pela sua própria 

vida encontram-se subjugados à ideia de serviço absoluto e incontestável a imperativos 

religiosos claros. Ficou dolorosa e universalmente marcado na história a partir de 

Setembro de 2001 o que este tipo de mentalidade é capaz de alcançar. Contudo o 

combate a acções desta natureza é, na sua génese, extraordinariamente difícil (ou 

mesmo impossível) pois esta é uma área particularmente sensível. Como afirma 

Leandro (2009, p. 141), embora a maioria das religiões apregoe a paz como valor 

essencial, a noção de detenção de verdade absoluta por ideologias distintas contribui 

para um clima de conflicto que requer muito pouco para inflamar posições e apelar à 

violência. Além do mais, Leandro lembra que determinados clérigos detêm um poder 

quase absoluto sobre os crentes, sendo estes incutidos com uma doutrina distorcida e 

radicalizada. Como prevenir que tal não aconteça? É uma verdadeira incógnita.  

A problemática do extremismo em sociedades Islâmicas define-se como de 

relevância suprema para consideração nas democracias Ocidentais (e, inevitavelmente, 

para consideração na NATO, espelho da união de muitas destas mesmas democracias). 

Contudo, qualquer acção de sensibilização para a problemática apresentada no 
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parágrafo anterior, poderá sempre ser encarada como ataque Ocidental à liberdade 

religiosa Islâmica, o que causaria questões infindavelmente nocivas à segurança das 

nações que procurassem tal actuação. A radicalização religiosa de partes do mundo 

Muçulmano é uma das questões mais relevantes da actualidade, especialmente para os 

Estados Unidos (por motivos evidentes) e para a Europa (espaço europeu Ocidental). De 

acordo com Leandro (2009, p. 143), em 2050 – se as tendências actuais de emigração e 

crescimento populacional se mantiverem – a população europeia será maioritariamente 

Islâmica. Sectores desta população poderão ser alvos de ambições por parte de grupos 

extremistas, estando a sua receptividade dependente de factores como nível de vida e 

inserção social. Questões sociais poderão potencializar uma problemática que já não 

nascerá e crescerá a milhares de quilómetros, mas sim no seio do espaço euro-atlântico. 

Nestes termos, define-se uma vasta ameaça ao território da NATO, mas perante a qual 

as potencialidades de actuação da Aliança são, no mínimo, pouco claras. É certo que a 

Organização reconhece a problemática (Artigos 10.º a 12.º) no CE 2010, afirmando 

(Artigo 19.º) que pretende incrementar a capacidade de detectar e desenvolver defesas 

contra este tipo de ameaça; no entanto, as propostas apresentadas são vagas e algo 

genéricas. É certo que cada estado membro desenvolve internamente capacidades 

específicas no campo da segurança e que existem igualmente dinâmicas a nível europeu 

em termos de segurança e defesa; contudo, sendo a NATO uma estrutura de dimensão e 

peso tão afirmado, não podemos deixar de sentir que ainda não estabelece os parâmetros 

convenientes à potencialização de capacidades perante esta problemática específica. 

A sombra lançada pelo terrorismo torna-se ainda mais negra quando pensada em 

termos da facilidade no acesso a informação que, até há poucos anos, exigia 

conhecimentos muito específicos para dominar. Como aponta Couto (2009, p. 28), hoje 

em dia qualquer um pode aceder com facilidade a uma vasta quantidade de informação 

relativa a instrumentos de grande letalidade no domínio dos agentes biológicos, 

químicos e radioactivos. O potencial desta “democratização da violência” acentua-se 

quando compreendemos que há toda uma cultura cujo propósito é expressar 

descontentamentos vários através de violência organizada com consequências 

indiscriminadas e imprevisíveis e, embora o extremismo Islâmico não seja a única 

expressão de terrorismo ou violência que se apresenta, é actualmente a vertente mais 

acentuada. Couto (2009, p. 40) aponta cinco grandes razões para as reacções extremistas 

que emanam de sectores do mundo Islâmico, nomeadamente: sentimento de humilhação 
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histórica sob a perspectiva do Ocidente como agressor, ocupante e colonialista; 

sentimento de frustração perante o atraso económico, social e tecnológico da maioria do 

mundo Muçulmano, uma decadência atribuída a desvio e contaminação dos verdadeiros 

preceitos Corânicos; sentimento de arrogância inerente ao poder conferido pela riqueza 

petrolífera que mantém o Ocidente dependente; sentimento de superioridade espiritual e 

ética perante um Ocidente desprovido de valores; e, finalmente, o apoio do Ocidente a 

Israel, percepcionado como usurpador, agressor e humilhador de populações 

muçulmanas. Estas perspectivas afirmadas por Couto encontram-se, evidentemente, 

profundamente enraizadas e noções para procurar diminuir com sucesso a incidência e 

implementação das mesmas são manifestamente escassas.    

 

2.3 – Vertente Económica 

Na conjuntura económica que envolve o globo na actualidade (como o tem feito 

desde há alguns anos), a contenção nos gastos torna-se política corrente. Leitão, Freitas 

e Sousa e Costa (2009, p. 163) referem-se a este ponto, expressando que a tendência de 

redução nos orçamentos de defesa dos diversos membros da Aliança é manifestamente 

contrária aos compromissos que a mesma pretende assegurar, trazendo igualmente 

consequências nefastas ao processo de tomada de decisão que nem sempre se assume 

como compatível com a capacidade de resposta necessária para fazer frente às 

exigências operacionais. A posição da Aliança em termos financeiros é naturalmente 

precária; como expõe Bacelar (2010
b
, p. 40), esta é uma organização que não dispõe de 

dispositivos próprios para gerar receitas, o que significa que os meios disponibilizados 

em cada momento dependem dos Estados-membros.  

O peso das intervenções da Aliança é claramente sentido; como aponta Lavrador 

(2012, p. 13), em 1993 a Aliança não tinha quaisquer militares para lá dos limites 

territoriais dos estados que a compõem; contudo, no final de 2011, encontravam-se 

145.000 militares da NATO envolvidos em operações localizadas em territórios alheios 

ao espaço da Organização. Apesar deste impressionante número, Garcia (2010, p. 73) 

reafirma que os níveis de gasto na defesa estão em baixa, constituindo uma preocupação 
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tanto para a NATO
29

 como também para a UE. No entanto, a diferença em 

considerações de defesa, num prisma transatlântico, são ainda bastante distintas.  

Monteiro (2011
d
, p. 727) refere que os países da UE gastam anualmente 359 

euros por habitante em matérias de defesa, 102 dos quais destinam-se a material militar 

para Forças Armadas; nos Estados Unidos, este valor sobe para os 1.670 euros, dos 

quais 499 são reservados para material militar. Não obstante, Monteiro prossegue 

referindo que a diferença em despesas do foro defensivo por parte da Europa não 

apresenta uma clivagem acentuada apenas quando realizada a comparação Europa/EUA, 

mas também a nível mundial; o autor aponta que, quando comparada com o resto do 

globo, em 1996 a Europa Ocidental era responsável por 30,8% do total das despesas 

mundiais em defesa, caindo esta percentagem para 22,6% em 2008. Além das 

limitações associadas à conjuntura económica desafiante, Brito (2011, p. 877) expressa 

que existe uma tendência europeia que se afirma desde o final da guerra Fria, na qual o 

Ocidente continental se habituou a viver sob o “guarda-chuva” americano, não 

investindo nas suas capacidades militares e defensivas; como refere Cutileiro (2007) em 

tom jovial, “(…) os europeus andaram em primeira classe com bilhete de turística (…)”. 

Esta afirmação é comprovada por Monteiro (2011
a
, p. 8) quando este refere que os 

Estados Unidos são responsáveis por 73% dos gastos da Aliança Atlântica com a 

defesa
30

, suportando deste modo evidência para a teoria apontada por Brito.  

Como menciona Espírito Santo (2011
a
, p. 970), actualmente a solução será “não 

gastar mais, porque não se pode, mas gastar melhor.” Para tal, uma reorientação da 

visão estratégica da parceria transatlântica tem de ser desenvolvida, nomeadamente, 

uma que privilegie o emprego de capacidades integradas multinacionais e que promova, 

naturalmente, o desenvolvimento das mesmas (Serronha, 2010ª, p. 86). A crise 

económica não pode (deve) fomentar uma possível crise de segurança.      

 

2.4 – Tendência Regional/Global 

A assumida problemática da consolidação do âmbito e objectivos da Aliança tem 

alimentado a mais prolífica das discussões no que diz respeito ao futuro da 
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 Lavrador (2012, p. 13) recorda que a NATO dispunha de 32 Quartéis-generais em 1993, tendo sido este 

número reduzido para 12 em 2011.  
30

 Gaspar (2010
b
, p. 34) alerta no entanto que a contenção orçamental dos EUA pode vir a forçar uma 

maior contribuição dos aliados europeus para a NATO. 
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Organização: NATO regional ou NATO global? Há vários anos que a questão divide 

investigadores e Estados-membros; nem mesmo as resoluções do CE 2010 trouxeram 

paz absoluta à discussão. Certamente que a NATO é “global” há bastante tempo
31

 pois é 

claro, caso algum dos seus elementos fosse ameaçado por factores externos ao espaço 

euro-atlântico, a Aliança actuaria de igual modo de acordo com o Artigo 5.º do Tratado 

que lhe deu origem
32;33

; aliás, tivemos a oportunidade de observar esta lógica em 

primeira mão pós-11 de Setembro com a intervenção no Afeganistão. No entanto, as 

preocupações relativas a uma perspectiva da NATO como “polícia do mundo” causaram 

(e causam ainda) considerável apreensão.  

Rodrigues (2009
b
) aponta que se continua a procurar na NATO o equilíbrio 

adequado entre o modelo de aliança tradicional (fornecedora de segurança aos seus 

membros) e novo papel como centro de uma rede de relações de segurança para lidar 

com problemas de dimensão global. Este é o ponto fulcral da problemática relativa à 

natureza de actuação da NATO; se por um lado a Aliança não pode descartar 

responsabilidades mediante uma delimitação de área, não pode também assumir 

compromissos excessivamente extensos além dos originalmente previstos, pois não é de 

modo algum um organismo todo-poderoso no qual a racionalização de recursos se torna 

algo que pode ser simplesmente esquecido (já para não falar em questões políticas, de 

imagem, percepção para o público, etc…).  

A chave aparenta ser, como sumariza Pinto (2010), assegurar o poder para levar 

a cabo acções em qualquer parte do globo, sem pretender ser um actor global. Mas este 

ponto acaba por ser um pouco dotado de uma intrínseca dualidade que mantém as portas 

abertas à discussão: se uma entidade possui os factores necessários para levar a cabo 

acções em qualquer parte, mesmo não apresentado esta pretensões a domínio político ou 

militar permanente sobre a mesma, essas próprias acções não fazem obrigatoriamente 

desta entidade um actor global (em potencialidade)? Num período em que o mundo se 

encontra coberto por uma “rede” que atribui potencialidades globais a qualquer factor 
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 Telo (2009
b
, p. 023) refere inclusive que os Estados Unidos possuíam um plano na eventualidade de um 

conflicto com a URSS, no qual se apontava a impossibilidade de defesa da Europa (com excepção do 

Reino Unido) e que previa a inevitável escalada global do confronto entre as superpotências; O autor 

afirma então que, embora tida como regional (NATO), a estratégia dos EUA para a NATO sempre fora 

global. 
32

 Contudo, de acordo com Bacelar (2010
b
, p. 32) não existe uma identificação clara de que acções hostis 

podem levar à invocação do artigo V. 
33

 Gaspar (2010
b
, p. 18) lembra que, independentemente dos termos do Tratado de Washington, a NATO 

nunca reconheceu formalmente qualquer limite à sua área geográfica de intervenção. 
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local, não se impõe o raciocínio no qual é compreensível que uma intervenção militar, 

uma mudança de regime, alterações em dinâmicas migratórias, ou alterações no poder 

sobre recursos detenha, necessariamente, uma implicação global? 

Certamente que a NATO nasceu regionalmente (aliás a composição regional é a 

pedra basilar que assegura a coesão da Aliança) mas a discussão que se gerou em redor 

desta temática parece-nos desprovida de propósito; é certo que o Tratado de Washington 

estabeleceu a NATO sobre o espaço euro-atlântico Norte, mas claramente não ancorou a 

Organização por detrás de uma muralha intransponível. Aliás, o Artigo 12.º refere que a 

manutenção da paz e segurança abre as portas a acções tanto regionais como globais 

(sob aprovação da ONU); mesmo em 1949 (em pleno antagonismo entre as grandes 

potências) o Tratado de Washington não limitou a NATO do modo que alguns autores 

aparentam fazer transparecer. Consideramos obviamente que a Aliança como garante de 

segurança global é incomportável, essa função pertence claramente às Nações Unidas; 

contudo, parece-nos bastante explícito que, num mundo globalizado, qualquer acção 

minimamente bem-sucedida por parte da Aliança para garantir os seus propósitos levá-

la-á, inevitavelmente, em expedições periódicas, não poderia ser de outra forma. É 

louvável a todos os níveis uma preocupação de estabelecimento de parcerias relevantes 

(embora como já referimos, desejaríamos que a mesma fosse mais marcada), mas o 

facto permanece que a Aliança necessita ser móvel e estar preparada para levar a cabo 

operações fundamentais nas áreas onde as mesmas sejam imperativas. As principais 

ameaças ao espaço euro-atlântico desenvolvem-se, hoje-em-dia, longe do mesmo e seria 

um desafio incomportável lidar com estas apenas quando os danos já se encontrassem 

feitos. A Aliança não necessita de dominar sobre territórios que não sejam o seu, nem 

necessita ser agressiva, mas é essencial que detenha uma correcta e célere capacidade de 

reacção que se prende, inevitavelmente, com uma real capacidade de mobilidade. A 

NATO não tem de ser nem deve de modo algum ser o “polícia do mundo” mas este é 

um factor, uma perspectiva que nunca foi realmente ponderada, o que torna a discussão 

académica em redor da mesma essencialmente vazia.  

   

2.5 – NATO: Aliança com Futuro? 

Espírito Santo (2010
a
, p. 130) sumariza que, desde a sua fundação, a NATO tem 

proporcionado aos seus membros “poder e influência consideráveis nos assuntos 

mundiais e aos seus cidadãos confiança de que o seu estilo de vida será continuado em 
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paz e segurança”, acrescentando que a Aliança constitui uma trave mestra nas relações 

transatlânticas, um repositório de uma história partilhada. Sem dúvida que a NATO 

manterá extensas potencialidades; contudo, na actualidade e em termos de segurança, o 

ambiente é extremamente complexo e a paz a que o autor se refere poderá vir a ser uma 

garantia apenas do passado para os cidadãos do espaço euro-atlântico. O território 

Europeu da Aliança ainda não experienciou uma ameaça não convencional em grande 

escala, mas tal não significa que a ideia seja irrealista, sendo apenas possível esperar 

que a resposta a uma multiplicidade de riscos seja possível e atempada.  

Garcia (2009, p. 960) expressa que “A Aliança está viva, dinâmica, em constante 

adaptação e, recomenda-se”; embora não seja difícil concordar com o autor no que diz 

respeito à dinâmica da NATO, se esta se “recomenda” ou não já é motivo de potencial 

discussão. É certo, a Aliança detém variadíssimas potencialidades e sim, a mesma só se 

encontra em actividade nos dias de hoje devido a uma boa capacidade de adaptação, 

mas não podemos esquecer que a actualidade traz inúmeras problemáticas e que os 

tempos mais desafiantes para a Organização podem ainda estar para vir. Se actualmente 

questões energéticas, ambientais e relacionadas com ameaças transnacionais como o 

terrorismo são já de acentuadíssima relevância, em breve serão incontornáveis em todas 

as suas vertentes, requerendo atenção constante e intervenções rápidas por parte da 

Aliança. Estas acções encontrar-se-ão dependentes da evolução da NATO em termos de 

parcerias e racionalização de recursos. São numerosos os desafios a ultrapassar e é 

pedido muito da capacidade de diferentes nações (com ambientes estratégicos, 

económicos e sociais completamente distintos
34

) encontrarem uma voz comum.  

Não há como fugir à evidência que as parcerias são essenciais e determinantes à 

escala global; assim, a NATO deve procurar alargar a assegurar os seus horizontes neste 

campo em particular, procurando distanciar-se de uma posição de potencial para 

contenção de crises, para o desenvolvimento de capacidades de antecipação e 

neutralização das mesmas, mantendo em vista que não deverá deter ambições 

demasiado alargadas; ou seja, é vital que a NATO se encontre plenamente ciente das 

suas potencialidades e limitações correndo o risco de (no mínimo) se descredibilizar se 

não o fizer. Telo (2009
b
, p, 040) alerta exactamente para o potencial nefasto ligado à 
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 Já para não falar da própria localização geográfica que dá origem a visões distintas acerca das 

temáticas; Pinto (2009
b
, p. 133) lembra muito relevantemente que as sensibilidades são diferentes pois 

não é possível esperar, por exemplo, que os estados Bálticos tenham a mesma percepção que Portugal e 

Espanha acerca de instabilidade ao longo da margem Sul do Mediterrâneo, assim como não é possível que 

a Península Ibérica detenha as mesmas percepções que os Estados Bálticos sobre a Geórgia e o Cáucaso.  
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questão das ambições excessivas; a Aliança necessita de uma clara política de 

prioridades e de desenvolver soluções realistas para as diferentes crises que venham a 

surgir (Teixeira, 2011ª, p. 265). 

Telo (2009
b
, p. 032) expressa que a NATO tem (e deve manter) o seu objectivo 

central focado na defesa; contudo, este termo necessita de ser percepcionado numa 

acepção moderna. Não se trata apenas de defesa de território, mas sim de uma defesa de 

valores comuns e de uma forma de vida muita própria que não deve procurar ser 

imposta pela força noutras regiões, mas protegida nesta (entenda-se Ocidente euro-

atlântico, território geopolítico da Aliança). Concordamos plenamente com o autor 

quando este aponta (p. 035) que as vertentes da “segurança humana”: segurança 

económica (reformulação das normas que permitiram o colapso modelo económico e 

financeiro em vigor até 2008) e segurança ambiental (cooperação internacional para a 

preservação ambiental) devem ser activamente procuradas e desenvolvidas.  

É importante lembrar que as questões com que a NATO se depara transcendem 

uma simples revisão do Conceito Estratégico (Rodrigues, 2009
a
) e claro, não são 

recentes (e nem sempre são externas). A coesão entre membros é essencial mas tem-se 

provado um objectivo desafiante, pois diferentes percepções incorrem em diferentes 

conclusões e, deste modo, a escolha de direcção para o percurso da Aliança torna-se 

morosa e potencialmente ineficaz a longo prazo.  

A Aliança Atlântica vê na actualidade o seu papel representativo alargado muito 

além das suas reais competências; neste campo a NATO não tem qualquer escolha, é a 

percepção pública que a define. Espelho do poderio militar Ocidental numa era em que 

a dicotomia Ocidente/Oriente se encontra extremamente exacerbada, qualquer 

intervenção da Aliança carregará consigo o estigma do popularmente apelidado 

“imperialismo Ocidental”, mesmo que a génese da operação consista estritamente em 

interesses humanitários. Além do mais, os compromissos militares dos Estados Unidos 

(embora a Administração Obama se defina como consideravelmente mais diplomática 

que a Administração Bush) mantêm em aberto áreas extremamente sensíveis que 

poderão voltar a exigir envolvimento extenso por parte da Organização. 

Para onde segue então a NATO? Mais concretamente, como questionam Santos 

e Barrento (2008, p. 244), afinal “para que serve a NATO”? Actualmente essa questão 

ainda se encontra em aberto, mas talvez as respostas à mesma se tornassem mais claras 

se antes fosse considerado “o que se perderia se a NATO não existisse?” É 
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importantíssimo continuar a lembrar que a Organização evoluiu consideravelmente 

desde a sua génese, transformando-se de aliança de defesa em aliança de segurança 

(Calha, 2009, p. 92). Este é o ponto-chave: segurança. O desafio à NATO é assegurar a 

segurança e não trazer, pela sua existência e natureza das suas acções, desafios a si 

própria. Este é o dilema que a conjuntura global impõe, este é o dilema que a NATO 

necessita de circum-navegar para definir o seu futuro. Este futuro é, como concluem 

Leitão, Freitas e Sousa e Costa (2009, p. 165), desafiante como são igualmente 

desafiantes as consequências do terrorismo internacional, do crime organizado, dos 

conflictos intra e interestatais, das alterações climatéricas, da insegurança energética e 

de toda uma multiplicidade de factores que podem apenas ser contidos num quadro de 

actuação conjunta e cooperativa por parte dos membros da Aliança.    

A eficácia da NATO não é um bem adquirido, é um objectivo que tem de ser 

comprovado e mantido permanentemente num contexto global em constante e 

imprevisível mutação. O seu enfoque estratégico deve ser preciso e a sua metodologia 

de actuação o mais dinâmica e cristalina possível
35

. Numa era em que, de acordo com 

Couto (2009, p. 25), “os referenciais de um passado relativamente recente se vão 

revelando cada vez mais desajustados”, a necessidade de mudança é a única constante. 

Esta mudança necessita obrigatoriamente de ser impulsionada por um empenhamento 

acentuado de todos os Estados-membros, empenhamento que actualmente se encontra 

em dúvida. Existem perspectivas pessimistas e optimistas para o futuro da NATO; 

contudo, concordamos com Guimarães (2002, p. 23) quando este refere que a NATO foi 

e continuará a ser o garante da segurança e estabilidade da área euro-atlântica e 

concordamos igualmente com Gaspar (2011, p. 75) quando este afirma que a Aliança 

Atlântica é crucial para a estabilidade internacional.  

A NATO experiencia ao máximo o seu potencial? Como aponta Telo (2009
b
, p. 

043), não. Existem demasiadas divisões internas para que a Organização funcione em 

pleno, demasiadas limitações a superar, todo um processo que necessita de ser 

vitalizado. A NATO requer mais dinamismo, mais capacidade política, mais parcerias, 

respostas dinâmicas a questões ambientais, energéticas, estratégicas…no entanto, não 

podemos afirmar que o potencial não esteja presente e que estes objectivos não sejam 
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 Lavrador (2012, p. 12) recorda que enquanto em 1999 foram necessários 6 meses para que a NATO 

partisse para a intervenção no Kosovo; em 2011 demorou apenas uma semana para decidir intervir na 

Líbia.  
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alcançáveis. Logo, a relevância da Aliança mantém-se. Não é difícil compreender que 

não seja possível esperar evoluções súbitas pois como aponta Nunes:   

 

“A vontade e capacidade de actuação das organizações de segurança 

dependem em muito da coexistência de diferentes perspectivas dos Estados-

membros, consubstanciadas em diversas culturas estratégicas e de segurança, 

desde o intervencionismo internacional activo, ao envolvimento selectivo e 

isolacionismo, com implicações sobre a implementação de formas de 

cooperação e coordenação global.” (Nunes, 2011, p. 5)  

  

Os termos da sua evolução para o futuro são, deste modo, ainda incertos e o 

progresso é limitado; contudo, a utilidade da NATO não está ultrapassada. Esta é a ideia 

essencial a manter. Existe um futuro para a Aliança Atlântica e o mesmo detém a 

potencialidade de ser profundamente positivo, encontrando-se no entanto 

maioritariamente dependente da vontade dos Estados-membros em o alcançar.    

 

III – Perspectivas e Realidades Perante o CE 2010 

3.1 – O Conceito Estratégico de 2010 

Compreender a NATO como entidade estabelecida sobre um ponto essencial e 

(atendendo a qualquer análise equilibrada) imutável é a chave para ponderar e avaliar 

com relativa simplicidade o conteúdo de qualquer um dos seus Conceitos Estratégicos. 

Tendo a Organização ultrapassado o dilema de evoluir ou perecer e, não se adivinhando 

para o futuro próximo um clima político internacional semelhante ao que sustentou 

décadas de Guerra Fria, adequar as respostas da Aliança Atlântica aos múltiplos 

desafios transnacionais que ameaçam a segurança dos seus Estados-membros é o 

imperativo por excelência, pois a raison d’être, o core business da NATO foi e 

continuará a ser a segurança colectiva. A principal questão para a Aliança prende-se, na 

actualidade, com que medidas são necessárias para possibilitar esta mesma segurança e 

de que modo a transformação e adaptação do documento guia da Organização – 

Conceito Estratégico – contribui para assegurar que as problemáticas contemporâneas 

são enfrentadas com recurso a linhas de acção igualmente contemporâneas.    



  

53 

 

Compreendendo este primeiro ponto, torna-se mais simples colocar o CE 2010 

sob perspectiva; mas é claro, como não poderia deixar de ser, visões sobre o mesmo 

diferem consideravelmente. Na opinião expressa por Espírito Santo (2010
b
, p. 967) por 

exemplo, o autor situa o documento no campo de uma intervenção essencialmente 

ligada a renovação de atractivos para a NATO, entidade que passou as suas primeiras 

cinco décadas de existência sem considerável necessidade de mudança. Espírito Santo 

aponta que o novo CE não nasceu exactamente de urgência ou necessidade, mas antes 

de conveniência. Esta afirmação, embora forte e certamente controversa, parte de uma 

lógica basilar compreensível; ao considerarmos a existência da Aliança Atlântica ao 

longo das décadas, entendemos que a segurança colectiva foi a génese da mesma e que 

esta continuará a ser, para além de pedra angular, também o guia de todas as políticas 

expressas pela Organização. Futuros Conceitos Estratégicos reflectirão com certeza, 

consistentemente, este ponto âncora.  

Contudo, embora parta de um pressuposto sólido, não podemos concordar com a 

totalidade do raciocínio expresso por Espírito Santo; é certo que a Aliança Atlântica se 

manteve sem necessidade de experienciar mudanças radicais ao longo de um período de 

tempo consideravelmente extenso; no entanto, o CE 1999 por exemplo perdeu muita da 

sua relevância apenas dois anos após ter sido aprovado. A NATO tem de facto realizado 

determinados updates em termos de linhas orientadoras e de acção, mas a necessidade 

de um novo Conceito Estratégico em 2010 foi além da mera conveniência ou renovação 

de atractivos. Atendendo às necessidades impostas pela conjuntura actual (económica, 

política, de segurança, social, etc….), as dinâmicas funcionais da Organização podem e 

devem ser dinamizadas, repensadas e potencializadas. Contudo, apesar das negociações 

intra-NATO terem dado origem a um documento teoricamente forte e ideologicamente 

completo, as alterações esperadas para o mesmo não foram, consideramos, tão extensas 

quanto o desejável; este poderá ser, talvez, um espelho para processos semelhantes no 

futuro, não se devendo esperar desenvolvimentos especialmente acentuados no diálogo 

da Aliança. Mas é, claro, tais considerações pertencem a um campo meramente 

especulativo ancorado em observação passiva e não serão desenvolvidas. 

Não pretendemos afirmar que mudanças e evoluções nas políticas da NATO 

sejam impossíveis, de todo. No entanto, seria incorrecto não proporcionar o 

reconhecimento que a resolução de diferendos internos é um processo delicado (e logo, 

lento). Além do mais, não é difícil compreender que as relações políticas à escala 
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internacional são estruturas intrinsecamente complexas e frágeis. “Aliança” não é 

necessariamente sinónimo de consenso absoluto ou constante e, embora os pontos de 

partida e chegada se encontrem definidos (qualquer aliança bem estabelecida estará 

ciente das suas limitações e que meios deve procurar assegurar para as atenuar), o 

caminho a percorrer entre os mesmos é aberto e convida inevitavelmente à discussão. 

Deste modo, embora a revisão do CE tenha sido realizada e um nível satisfatório de 

consensualidade tenha sido alcançado, isto não significa dinamismo assegurado para a 

tomada de decisões no seio da Aliança no futuro.  

Antes de enveredar por considerações paralelas, debrucemo-nos sobre a 

renovação do CE em si; porquê (se como expressou Espírito Santo, o essencial mandato 

da Organização se mantém) um novo documento? Amado (2009, p. 21) comentou 

anteriormente à aprovação do novo Conceito, que existia uma “espécie de nuvem”, um 

“denso nevoeiro” que se abatia globalmente e que dificultava a percepção de diversos 

cenários em que a Aliança se encontrava envolvida. De facto, é inegável que a 

conjuntura global de 2010 partilhava limitadíssimas semelhanças com a de 1999. Como 

refere Pinto (2010), o ambiente político e estratégico que assistiu à aprovação do mais 

recente CE, é bastante distinto do estabelecido no final do anos 90, período no qual, 

segundo Teixeira (2011ª, p. 263), o mundo era dominado pelo Ocidente num sistema 

unipolar marcado pela hegemonia dos Estados Unidos que, (como refere o autor) 

“benigna ou não”, era o garante da ordem internacional. Lembremos que a concepção 

de segurança (e metodologias de implementação de acções para procurar assegurar a 

mesma) mudou acentuadamente numa multiplicidade avassaladora de sentidos pós-11 

de Setembro e que, com o processo de globalização e democratização das apelidadas 

novas tecnologias, a imprevisibilidade no que diz respeito à origem de ameaças foi 

(talvez, irremediavelmente) instaurada. Daehnhardt (2010, p. 96) reforça estas 

concepções, expressando que o novo CE se materializou tarde, uma perspectiva 

compreensível e da qual partilhamos, já que o documento chegou quase 10 anos após os 

acontecimentos de Setembro de 2001 e 6 anos após um expressivo alargamento a 

Leste
36

. De acordo com a autora, as divergências transatlânticas relativas ao conflicto no 

Iraque relegaram a adopção de uma orientação estratégica comum para data mais tardia. 

É certo que em 2006 foi adoptada a Comprehensive Political Guidance, a qual 

expressou a necessidade da Aliança ser, a médio prazo, “(…) capaz de conduzir e 
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 Em 2004, a NATO cresceu passando a englobar Estónia, Letónia, Lituânia, Roménia, Bulgária, 

Eslováquia e Eslovénia.  
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suportar operações multinacionais conjuntas expedicionárias longe de território da 

NATO com pouco ou nenhum apoio do país onde elas decorrem e ser capaz de sustentá-

las por períodos extensos”, o que constituiu uma interessante ampliação do que era até 

então normalmente percepcionado como campo tradicional de actuação da NATO; e, 

em 2009, surgiu também a Declaração sobre a Segurança da Aliança, reafirmando a 

relevância das relações transatlânticas (p. 97). Contudo, manteve-se a necessidade da 

actualização daquele que é o documento guia por excelência da Organização e, como tal 

(após as recomendações do Grupo de Peritos), foram colocados em marcha os trabalhos 

de elaboração de um novo CE.  

Como aponta Ribeiro (2011ª, p. 12), embora sem carácter legal e sem 

informação objectiva de natureza financeira, os Conceitos Estratégicos da NATO são 

essenciais por estabelecerem os grandes princípios comuns acordados para enquadrar as 

decisões e acções da Aliança Atlântica nos anos seguintes; estes documentos reflectem 

um processo de construção de consenso entre os Estados-membros acerca da percepção 

de ameaças e modos de acção relativa a aliados e a outros países. Amado (2009, p. 21) 

refere que o novo Conceito deveria basear-se num exercício de identificação de um 

novo enfoque estratégico para a Aliança Atlântica, devendo este negar a Organização 

como “polícia do mundo” ou “braço armado do Ocidente”. O autor lembra (p. 22) que a 

Aliança deve saber manter os seus valores, mas não impô-los, negando a lógica “the 

West and the rest”. Podemos afirmar que este foi essencialmente o caso, embora sejam 

notórias certas carências (como anteriormente apontado). Observemos então mais 

atentamente o que se encontra expresso no documento “Active Engagement, Modern 

Defense – strategic concept: for the defense and security of the members of the NATO”, 

referido frequentemente no corpo desta investigação como CE 2010.  

O Conceito Estratégico reafirma (“Preface”), como não poderia deixar de o 

fazer, o propósito que em 1949 deu vida à Organização: a manutenção da segurança dos 

seus membros (hoje em dia, recordemos, um grupo alargado de 28 nações). A NATO 

afirma no documento a pretensão de se manter unida e de trabalhar a nível mais 

próximo com parceiros internacionais relevantes, especialmente ONU e UE, de modo a 

providenciar uma eficaz prevenção e manutenção de crises. Em termos de princípios 

estruturantes (“Core Tasks and Pinciples”), o CE 2010 aponta a NATO como aliança 

única de valores democráticos, um garante de estabilidade para os seus membros num 

mundo apelidado de imprevisível (Artigo 1.º). A Organização é apresentada como unida 
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por princípios comuns: liberdade individual, democracia, direitos humanos e primado 

da lei, reconhecendo a autoridade do Conselho de Segurança da ONU no que diz 

respeito à manutenção da paz e segurança internacionais (Artigo 2.º). O texto do 

documento expressa igualmente um desejo de preservação do elo transatlântico; este 

deverá ser mantido e fortalecido através da partilha de interesses/encargos comuns 

(Artigo 3.º). Em relação às tarefas essenciais (Artigo 4.º), o CE 2010 reconhece que a 

NATO enfrenta numerosos desafios, existindo o imperativo de fazer face aos mesmos 

através de três core tasks, nomeadamente: defesa colectiva (a. “Collective Defense” – 

reafirmação da solidez do propósito expresso no Artigo 5.º do Tratado de Washington); 

gestão de crises (b. “Crisis Management” – afirmando que a Aliança detém únicas e 

robustas capacidades para enfrentar um espectro alargado de crises, sendo capaz de 

providenciar ferramentas militares e políticas de modo a prevenir e colocar fim a 

potenciais conflictos que possam afectar a segurança do espaço da Aliança); e segurança 

cooperativa (c. “Cooperative Security” – reconhecendo que a NATO é afectada por [e 

pode afectar] ocorrências políticas e de segurança fora das suas fronteiras); devido a 

este facto, a Aliança expressa o desejo de contribuir activamente para acções de 

controlo, não proliferação e desarmamento, procurando assegurar parcerias activas com 

organizações e nações de relevo, mantendo igualmente a política de porta aberta a 

democracias europeias que cumpram os critérios de adesão
37

. 

No que diz respeito ao ambiente de segurança (“The Security Environment”), o 

documento afirma a área euro-atlântica como um território em paz; deste modo, a 

probabilidade de um ataque convencional à Aliança é manifestamente baixa (Artigo 

7.º). Contudo, é reconhecido no CE (Artigo 8.º) que este cenário não pode ser 

simplesmente ignorado, pois existem diversas regiões e países que acumulam 

actualmente capacidades militares substanciais a partir das quais poderão surgir 

consequências para o espaço euro-atlântico. O CE 2010 aponta que a proliferação de 

armamento nuclear e de destruição maciça ameaça trazer consequências absolutamente 

incalculáveis à segurança e prosperidade globais (Artigo 9.º), sendo também o 

terrorismo uma ameaça clara e presente para o território e cidadãos do espaço NATO 

(Artigo 10.º). O Conceito Estratégico reconhece ainda que a instabilidade e conflictos 

fora das fronteiras da NATO podem constituir ameaças directas aos Estados-membros, 
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 Aprovado em Abril de 1999, o Membership Action Plan (MAP) constitui o guia da política de porta 

aberta da Aliança Atlântica, delineando as acções/características a desenvolver/demonstrar por parte das 

nações que procurem adesão à Organização.  
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não esquecendo actividades transnacionais ilegais (Artigo 11.º), cyber ataques (Artigo 

12.º), dependência energética de países não membros e vulnerabilidade de rotas vitais 

de comunicação/comércio (Artigo 13.º), novas tecnologias militares (Artigo 14.º) e, 

finalmente, questões de natureza ambiental (Artigo 15.º).  

No campo da defesa e dissuasão (“Defense and Deterrence”), o CE 2010 expõe 

as capacidades detidas pela Aliança de modo a fazer face às ameaças expressas nos 

artigos anteriores. O documento faz questão de afirmar em primeiro lugar (Artigo 16.º) 

que a NATO não assume país algum como seu inimigo; contudo, a disposição para a 

Aliança agir caso a segurança de um dos seus membros seja posta em causa não deve 

ser tomada em dúvida. Como tal, ao seu dispor, encontram-se capacidades 

convencionais, assim como capacidades nucleares (Artigo 17.º) partilhadas pelos 

Estados Unidos, França e Inglaterra (Artigo 18.º). O CE afirma ainda que a Aliança 

mantém um full range de capacidades necessárias para garantir a segurança e defesa das 

suas populações (Artigo 19.º), nomeadamente: os anteriormente mencionados meios 

convencionais e nucleares; capacidade para manter operações de grande e pequena 

escala em simultâneo, suportadas por forças robustas e móveis (deployability); 

capacidade de assegurar os necessários treinos, contingências e trocas de informação 

para fazer face a desafios na área da segurança; garantia de participação alargada por 

parte de todos os aliados em questões de defesa colectiva; continuidade do 

desenvolvimento de defesas antimíssil, defesas contra ataques químicos, biológicos, 

radiológicos e nucleares, assim como cyber ataques e qualquer tipo de acção terrorista; 

desenvolvimento de capacidades para assegurar uma apropriada segurança energética; 

capacidade de correcta acessão do possível impacto de tecnologias emergentes; e claro, 

como não poderia deixar de ser, detenção dos convenientes meios económicos para 

garantir a eficácia das capacidades militares da Aliança.   

Em termos de segurança através da gestão de crises (“Security through Crisis 

Management”), o CE 2010 afirma (Artigo 20.º) que a NATO fará intervenções onde 

possível e quando necessário em territórios além das suas fronteiras quando nestes se 

desenrolem crises e conflictos que constituam uma ameaça directa à Aliança (ao seu 

espaço ou populações). O documento refere que a Organização procurará tirar partido 

das lições aprendidas no Afeganistão e Balcãs, tornando claro que, para uma bem-

sucedida gestão de crises, é necessário um envolvimento simultaneamente político, civil 

e militar, assegurando igualmente uma cooperação com actores internacionais de relevo 
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(Artigo 21.º). A NATO afirma no CE 2010, que a melhor maneira de lidar com 

conflictos é prevenir este tipo de situações antes que as mesmas tomem lugar; como tal, 

a Aliança pretende manter-se atenta ao cenário internacional (Artigo 22.º), estando 

preparada para envolvimento militar quando necessário (Artigo 23.º) e para a assistência 

à estabilização/reconstrução após o mesmo (Artigo 24.º). Para incrementar a sua 

eficiência neste género de cenário, a NATO procurará ser ágil em todo o espectro da 

manutenção de crises, dinamizando pontos-chave como a partilha de informação e 

desenvolvimento/treino de forças locais (Artigo 25.º). 

No campo da cooperação internacional e controlo de armamentos (“Promoting 

International Security through Cooperation – Arms Control, Disarmament, and Non-

Proliferation”) o CE 2010 foca o desejo da Aliança de continuar a promover o 

desarmamento e controlo de proliferação tanto de armas convencionais como de 

armamento nuclear e de destruição maciça, com especial atenção ao arsenal Russo 

(Artigo 26.º).  

Em termos de parcerias, o documento reforça a continuação da denominada 

política de porta aberta (Artigo 27.º) e atribui considerável importância a parceiras 

relevantes (Artigos 28.º, 29.º e 30.º), afirmando que estas oferecem um contributo 

essencial ao sucesso da actividade da Aliança Atlântica (assegurar das funções 

essenciais da Organização), contribuindo simultaneamente para a segurança a nível 

internacional e defesa dos valores base da NATO. O CE aponta que as parcerias 

anteriormente referidas serão asseguradas em formatos flexíveis através de diálogo 

político, consulta e inclusão de parceiros operacionais no planeamento estratégico das 

missões para as quais contribuam. Ainda no campo das parcerias, o documento expressa 

quatro específicas sobre as quais se debruça mais acentuadamente; estas são, 

nomeadamente, as parcerias com a ONU (Artigo 31.º), UE (Artigo 32.º), Rússia 

(Artigos 33.º e 34.º) e Euro-Atlantic Partnership Council
38

 (EAPC – Artigo 35.º). Em 

Relação à ONU, o CE refere que a cooperação entre esta entidade e a NATO contribui 

para a segurança em operações por todo o globo. O aprofundamento do diálogo e 

cooperação prática entre as Organizações é um objectivo claramente expresso no 
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 O Euro-Atlantic Partnership Council é uma instituição promovida pela NATO que tem como função 

estabelecer um fórum multilateral para a promoção do melhoramento de relações entre Aliança e vários 

outros países exteriores à mesma mas geograficamente próximos. Fazem parte do EAPC (além dos 28 

aliados NATO, naturalmente) 22 nações: Arménia, Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia-

Herzegovina, Cazaquistão, Finlândia, Geórgia, Irlanda, Macedónia, Malta, Moldávia, Montenegro, 

Quirguistão, Rússia, Sérvia, Suécia, Suíça, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia e Uzbequistão.   
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documento. No que diz respeito à UE, o texto define esta entidade como única e 

também como parceiro essencial da Aliança Atlântica devido à partilha de membros e 

valores comuns; o CE 2010 reconhece e apela à complementaridade entre NATO e UE, 

apontando para o sucesso deste processo, um reforço do diálogo entre as instituições de 

modo a maximizar capacidades e minimizar gastos e duplicação de meios. Acerca da 

Rússia, o documento afirma que a cooperação entre Federação e NATO contribui 

acentuadamente para a estabilidade, segurança e paz da área na qual ambas as entidades 

se enquadram, referindo igualmente que a Aliança Atlântica não representa uma ameaça 

para a Rússia, pretendendo sim incrementar a cooperação entre ambas. Em relação ao 

EAPC, o CE 2010 atribui considerável relevância à entidade, expressando que a NATO 

pretende consolidar e desenvolver as suas relações com o Mediterrâneo, região do Golfo 

Pérsico, Istanbul Cooperation Initiative (ICI)
39

, Balcãs Ocidentais e, naturalmente, 

Ucrânia e Geórgia (possíveis adesões). 

Finalmente, no domínio da reforma e transformação (“Reform and 

Transformation”) o CE 2010 (Artigos 36.º; 37.º) lembra a história e capacidade únicas 

da Aliança Atlântica, afirmando que esta deve dispor de recursos (financeiros, militares, 

humanos) suficientes para desempenhar o seu papel e que estes devem ser 

maximizados, assegurando coerência no planeamento da defesa, desenvolvendo, 

operando e preservando capacidades em ambiente de cooperação (por razões de custo-

eficácia e como modo de manifestação de solidariedade), mantendo um processo 

contínuo de reforma e melhoramento de estruturas e métodos, maximizando a eficiência 

das acções. O documento termina (“An Alliance for the 21st Century” – Artigo 38.º) 

com a expressão de determinação para um processo contínuo de renovação da Aliança; 

empenhamento na sua eficácia; preservação dos valores comuns (liberdade, democracia, 

direitos humanos, primado da lei); salvaguarda de liberdade e segurança dos seus 

membros; e unidade, solidariedade, força e determinação na defesa dos valores comuns 

anteriormente apontados.  

Consideremos então o CE 2010 de modo mais aprofundado, utilizando como 

guia principal a análise de Ribeiro (2011ª) por esta ser, em relação à temática corrente e 

na nossa opinião, a mais completa e objectiva de entre as presentes no catálogo 

bibliográfico desta investigação. Em primeiro lugar, o autor aponta (2011ª, p. 12) que o 
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 Estabelecida em 2004, a Istanbul Cooperation Initiative visa providenciar cooperação bilateral prática 

em termos de segurança entre países do Médio Oriente e NATO. Inicialmente pensada para seis nações, a 

Iniciativa conta actualmente como o Bahrein, Qatar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.  
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texto do documento é mais abreviado que o das versões de 1991 e 1999 o que, para 

Ribeiro, demonstra uma focalização nos princípios fundamentais, relegando questões de 

operacionalização para a Declaração da Cimeira de Lisboa, proporcionando deste modo 

uma mais extensa validade do CE, pois caberá às declarações de cada futura cimeira 

actualizar os aspectos relativos à operacionalização dos grandes princípios estabelecidos 

em Lisboa. O ponto levantado pelo autor é relevante; de facto, ao considerarmos o CE 

2010 como a vocalização de objectivos, a Declaração de Lisboa providencia 

importantes linhas de actuação no campo da operacionalidade. Tomemos o exemplo da 

relação NATO/Rússia. Enquanto no CE é manifestada a vontade de concretizar uma 

aproximação mais sólida entre ambas as entidades, na Declaração de Lisboa (23.º 

Ponto) esta vontade é traduzida na referência a tópicos concretos; por exemplo, a NATO 

apela à Federação Russa que mantenha a postura (mediada pela UE) em relação à 

Geórgia; reconhece a validade das facilidades de trânsito estabelecidas pela Federação 

no que diz respeito à deslocação de forças da International Security Assistance Force 

(ISAF)
40

 de e para o Afeganistão; e aponta uma série de tópicos a serem discutidos no 

NATO-Russia Council (NRC)
41

, uma entidade descrita pela Aliança como fórum 

político para todos as alturas e aberto a todos os tópicos, incluindo aqueles em que 

existe discórdia. É com certeza interessante haver esta partilha de afirmação de 

objectivos entre CE e respectiva Declaração; contudo, não podemos concordar 

inteiramente com a perspectiva anteriormente expressa por Ribeiro. Reconhecemos que 

uma dimensão sensata do Conceito Estratégico da Aliança é um ponto positivo, pois um 

documento excessivamente longo não providenciaria a devida clareza que as linhas de 

orientação da Organização necessitam de demonstrar; no entanto, o documento chave 

para a Aliança é o Conceito Estratégico, não a Declaração da Cimeria que lhe deu 

aprovação e, como tal, haveria certamente espaço para introduzir determinadas 

especificidades relevantes sem acrescer excessivamente à extensão do mesmo. Em 

termos do documento deter uma validade mais extensa (a nível temporal), este é um 

ponto aberto a discussão, pois a evolução do cenário de segurança euro-atlântica (e 

mundial) enfrenta incógnitas substanciais e se, hipoteticamente, o Ocidente 

experienciasse dentro de pouco tempo um ataque com a dimensão do 11 de Setembro 
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 A International Assistance Security Force é a missão de segurança no Afeganistão cuja liderança 

pertence à NATO (a missão em si foi estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 

2001 – resolução 1386). 
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 Estabelecido em 2002, o NATO-Russia Council é uma entidade que visa promover a consulta e 

cooperação entre Aliança Atlântica e Federação Russa.  
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(ou mais acentuado), muitas das noções assinaladas no CE 2010 ficariam grave e 

subitamente desactualizadas.       

Um dos pontos mais relevantes abordados no CE 2010, é o tratamento da 

questão do âmbito de acção da NATO. Questão polémica durante anos, a Aliança 

afirmou através deste documento que o seu raio de acção não será confinado às suas 

fronteiras; caso surja um conflicto/ameaça que coloque em risco a segurança de um ou 

mais dos seus membros, a Aliança Atlântica irá agir de modo a conter o problema e 

minimizar consequências negativas para o seu território e populações. Não suportando 

ambições de liderança da segurança global, a NATO permanece então, em teoria, fiel à 

sua génese como organização regional reconhecendo que, naturalmente e como o faz há 

anos, a acção em outros pontos do globo é essencial e não pode ser simplesmente 

negada por se encontrar “fora de área”. Numa era em que as fronteiras são 

insignificantes para as ameaças à segurança comum, é certo que uma organização desta 

natureza não ganharia nada em travar os seus esforços nas linhas fronteiriças; mas pode 

sensatamente, como fez, anunciar não deter pretensão alguma ao papel de “polícia do 

mundo”. Entendemos perfeitamente que a Aliança percepciona uma multiplicidade de 

ameaças que não se prendem com o convencional “Forças Armadas versus Forças 

Armadas”; o próprio CE 2010 afirma questões de natureza energética e comercial. 

Logo, a categoria de quais as regiões em que uma intervenção por parte da NATO é 

necessária (e o porquê dessa mesma intervenção) continuará a ser uma decisão caso-a-

caso, aberta (certamente) a uma multiplicidade tanto de críticas como de interpretações.  

Esta dimensão assume uma importância adicional quando pensada à luz da 

“segurança cooperativa”. Apontada por Monteiro (2011
b
, p.5) como a maior novidade 

em relação ao anterior CE, esta directiva expressa um propósito de envolvimento activo 

da Aliança na melhoria da segurança internacional através de parcerias com países e 

organizações de relevo. Como explicita Ribeiro (2011ª, p. 14), “(…) isto significa que a 

NATO deixará de ser apenas uma organização de defesa colectiva da região euro-

atlântica, para assumir, também, o encargo de promover arranjos de segurança à escala 

global, que beneficiem e protejam os interesses dos seus membros.” Este é um ponto 

essencial e que poderá alimentar mais polémica e discussão no futuro, pois Ribeiro foca 

com precisão o cerne da problemática quando refere o benefício e protecção de 

“interesses” dos membros da Aliança. A questão da segurança pela segurança 

(puramente) é matéria sob tutela do Conselho de Segurança da ONU, mas um espectro 
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de intervenção guiado por uma interpretação mais alargada deste conceito – apesar de, 

consideramos, inevitável – poderá trazer problemas à NATO no futuro. Não há ilusões 

sobre o mandato da Organização: agir no interesse dos seus membros; mas 

especialmente por parte da opinião pública poderão vir a existir desafios. Imaginemos 

operações da NATO no terreno (fora da área euro-atlântica) necessariamente 

prolongadas e com, por exemplo, um forte nível de oposição popular local (e talvez, 

também, internacional). Imaginemos igualmente que uma ou várias destas operações se 

prendem com segurança energética; não é difícil percepcionar como várias e complexas 

questões para a Organização podem nascer num contexto desta natureza.  

O primeiro teste à Aliança pós CE 2010 constituiu-se através da “Operação 

Protector Unificado” em Março de 2011 na Líbia. A NATO liderou uma intervenção 

militar originalmente iniciada pela França (suportada pelo Reino Unido) e legitimada 

por resolução do Conselho de Segurança da ONU. Embora a intervenção tenha sido 

frequentemente (a nível internacional) aplaudida como de grande eficácia e precisão
42

, 

esta levantou igualmente várias questões; entre as mais relevantes podemos apontar a 

problemática dos meios necessários para acções desta natureza, visto que os Estados 

Unidos contribuíram com a esmagadora maioria dos mesmos
43

 e a legitimidade da 

intervenção em si. A NATO age na Líbia porquê? Procurar responder a esta questão 

seria digno de reservar para si toda uma outra investigação de dimensão semelhante à 

presente. Muitíssimo sucintamente podemos apontar que, embora o mandato oficial se 

tenha estabelecido sob a protecção de populações civis, é frequentemente sugerido que 

os interesses de membros da Aliança tenham ditado o envolvimento da mesma. No 

plano europeu, são consideráveis as implicações energéticas que o território líbio 

representa e, no plano norte-americano, questões de possível instabilidade/proliferação 

de tendências extremistas numa Líbia pós-Gadaffi “sem lei” terão, certamente, 

fomentado o sentido de necessidade de acção. A própria proximidade ao espaço físico 

da NATO terá sido um factor crucial na decisão.  
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 “Nato’s operation in Libya has rightly been hailed as a model intervention. The alliance responded 

rapidly to a deteriorating situation that threatened hundreds of thousands of civilians rebelling against an 

oppressive regime. (…) NATO’s involvement in Libya demonstrated that the alliance remains an 

essential source of stability (…).” Daalder; Stavridis – NATO’S victory in Libya: the right way to run an 

intervention. (p. 2) 
43

 “NATO has (…) neglected to cultivate essential tools for military campaigns (…). Instead of investing 

in NATO, many member states have depended on the United States to compensate for these deficiencies. 

In Libya, Washington provided 75 percent of the intelligence, surveillance, and reconnaissance data 

employed to protect Libyan civilians and enforce the arms embargo. It also contributed 75 percent of the 

refueling planes used throughout the mission (…).” Daalder; Stavridis – NATO’S victory in Libya: the 

right way to run an intervention. (p. 6) 
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A questão essencial com a intervenção na Líbia prende-se com a acima 

levantada problemática de onde e quando actuará a NATO; onde e quando não deverá 

(ou poderá) actuar a NATO? Qual a regularidade do método deste processo? 

Certamente um único documento (CE) não poderá constituir um guia perfeitamente 

adaptado a absolutamente todas as situações que possam vir a surgir; mas, a 

legitimidade do mesmo prender-se-á com possibilidade e capacidade de uma 

implementação previsível das noções e orientações expressas. Neste momento a NATO 

não possui internamente o nível de consenso necessário para que tal aconteça; além do 

mais, encontra-se dependente da acomodação de factores externos em relação às suas 

próprias políticas de actuação, o que é preocupante em variados níveis. Entenda-se aqui 

uma referência ao equilíbrio delicado com a Rússia, nação expressa no CE 2010 como 

parceiro estratégico de extrema relevância mas cujo relacionamento (a nível de 

entendimento prático) deixa muito a desejar; aliás, a Doutrina Militar Russa aprovada 

por  em 2010, aponta em primeiro lugar, em termos de ameaças 

militares externas, a NATO
44

. 

Relevância, âmbito e necessidade do CE 2010 acabam por ser factores 

naturalmente hierarquizados de modo distinto por cada autor consultado; este é também 

o caso do período em que o mesmo foi aplicado, sendo no entanto comum a observação 

de que a ambição do documento fica um pouco aquém das espectativas. Certamente não 

podemos deixar de compreender que, entre mudanças profundas e significativas no 

contexto da NATO (por associação ao contexto mundial) e a aprovação de um novo CE, 

se estendeu um período alargado, repleto de obstáculos que testaram consistentemente 

as relações entre Estados-membros, especialmente no prisma transatlântico. Não 

podemos igualmente ignorar que são ainda prolíferos os pontos passíveis de colocar em 

questão a solidez da Aliança Atlântica, facto que atribui ao CE 2010 um protagonismo 

(ou percepção de protagonismo – é relevante a ressalva) menor que o desejável.  

Se por um lado o documento deixa ainda em aberto determinadas possibilidades 

de interpretação (relativamente à área e modo de actuação), um excessivo determinismo 

traria, com certeza, uma clivagem perigosa entre Estados-membros e constituiria uma 

desnecessária imposição de amarras por parte da NATO a si própria, sendo a 
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 “8. The main external military dangers are: a) the desire to endow the force potential of the North 

Atlantic Treaty Organization (NATO) with global functions carried out in violation of the norms of 

international law and to move the military infrastructure of NATO member countries closer to the borders 

of the Russian Federation, including by expanding the bloc;” FEDERAÇÃO RUSSA – The Military 

Doctrine of the Russian Federation. 
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flexibilidade e adaptabilidade características às quais a Organização deve aspirar a 

manter de modo contínuo. Não esqueçamos que a capacidade da NATO se moldar aos 

tempos e circunstâncias assegurou a sua sobrevivência muito além do esperado no pós-

URSS. O contexto vivido pela Aliança na actualidade não é ideal; o peso de 

determinados desentendimentos internos tem vindo a fazer-se sentir ao longo dos 

últimos anos e a vastidão das suas fronteiras multiplica a susceptibilidade a ameaças de 

âmbitos variados. Nem o relacionamento com os parceiros mais relevantes é linear. 

Como refere Gaspar (2011, p. 61) o CE 2010 tentou “(…) contornar sinais de crise e 

projectar uma narrativa que possa escorar a estabilidade e a permanência da Aliança 

Atlântica”, prosseguindo com a afirmação que, no entanto, “(…) é cada vez mais difícil 

negar um distanciamento crescente entre os aliados em todos os domínio críticos (…)”. 

Gaspar lembra que a erosão do consenso Ocidental é um factor real e a ter em conta, 

mesmo depois de momentos especialmente complexos como a divergência entre Europa 

e EUA na questão do Iraque terem sido, maioritariamente, ultrapassados. 

Coloquemos então 3 questões relativas ao documento; foi realmente necessária 

(no sentido mais puro da palavra) a renovação do Conceito Estratégico da Aliança? Foi 

certamente bastante útil e desejável. Uma entidade dotada da dimensão e complexidade 

da NATO não pode simplesmente ser deixada “à deriva”, especialmente num período de 

tão acentuadas e contínuas mutações no campo da segurança.  

Foi eficaz? Foi sem dúvida benéfica, especialmente na clarificação das 

intervenções fora de área; contudo, apesar de considerarmos o documento e consequente 

Declaração como teoricamente fortes e, de modo geral, completos (alias, tocam diversas 

vertentes relevantes que ficam, frequentemente, ou negligenciadas ou mesmo fora por 

completo das considerações dos investigadores consultados; o EAPC e a ICI são bons 

exemplos desta tendência
45

) o CE poderia ter sido consideravelmente mais específico 

em questões de operacionalização e processos de tomada de decisões. É certo que CE e 

Declaração não podem ser dissociados, pois são complementares; contudo, teria sido 

desejável uma extensão mais acentuada do texto do Conceito Estratégico sobre 

determinados tópicos, deixando então questões exclusivamente de operacionalização 

para a Declaração, o que não aconteceu, pelo menos não em pleno, pois a Declaração da 
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 Em contraponto, de certo modo estranhamos a ausência no CE 2010 de referências à OSCE e à Política 

Comum de Segurança e Defesa (PCSD), frequentemente por investigadores nacionais em diversos pontos 

da bibliografia desta investigação.  
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Cimeira de Lisboa contém consideráveis pontos teóricos fortes que não encontram 

expressão paralela no CE 2010. Além do mais, é clara a falta de referências directas a 

determinadas regiões e parcerias chave, o que poderá vir a constituir uma questão 

problemática.  

Colocará termo às discussões em redor das problemáticas inerentes às 

competências e legitimidades operacionais da Organização? Certamente que não. 

Enquanto existir NATO, a mesma (âmbito, políticas, acções) será sempre tópico de 

debate, independentemente de quão específicas ou estruturadas as suas linhas 

orientadoras sejam em papel. No entanto, não será excessivo lembrar que as grandes 

discussões teóricas em redor da Aliança Atlântica são exactamente isso, teóricas, não 

trazendo até ao momento quaisquer benefícios operacionais à funcionalidade da 

entidade em si. É certo que, com a sua multiplicidade de membros, a NATO experiencia 

circunstâncias complexas no que diz respeito a tomadas de decisão; nações distintas 

com culturas de segurança e defesa igualmente distintas percepcionam as problemáticas 

com as quais a Organização se depara (como um todo) através de pontos de vista 

diversos e, frequentemente, não complementares. Contudo, as considerações que ficam 

maioritariamente pelo contexto académico revelam-se como algo desprovidas de 

conteúdo concreto quando analisadas sob a luz correcta; parece-nos, por exemplo, 

contra produtivo discutir extensivamente o âmbito de área de uma organização que se 

define em termos de actuação como necessariamente global há anos. 

Pinto (2010) refere que, sendo (na sua concepção pessoal) a NATO “a mais bem 

sucedida Aliança da História Contemporânea”, esta deseja continuar a sê-lo, a ter 

sucesso e efectividade. Como o autor assinala perspicazmente, não se trata (ou não se 

deve tratar) de apenas assegurar sobrevivência, mas também diligenciar para poder ser 

útil e eficaz num “Mundo globalizado e interdependente, muito marcado por 

sofisticados e muito intensos fluxos comunicacionais e humanos, e também pelo 

constante escrutínio da opinião pública”. Espírito Santo conclui que: 

 

“A Aliança vive entre o sonho de um Conceito Estratégico que tenha 

como objectivo a paz, a cooperação e o diálogo e a segurança face a ameaças 

diversificadas e imprevisíveis e a realidade da falta de um instrumento adaptado 

a coagir e defender dessas ameaças.” (Espírito Santo, 2009, p. 36)  
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Consideramos que a NATO se encontra num bom caminho conceptual e 

ideológico, mas ainda detém consideráveis limitações práticas a ultrapassar; estas não 

serão resolvidas através de uma única actualização de Conceito Estratégico é certo, mas 

a abertura em termos do processo de refinação dos pontos contidos neste documento 

define-se como essencial. No entanto, esta mesma abertura poderá ser francamente 

debilitada por factores externos à Organização (como um todo). As incógnitas para o 

futuro são numerosas; recentemente a Cimeira de Chicago (2012) evidenciou, segundo 

Rodrigues (2012), que os Estados Unidos passariam a focar a sua atenção na região da 

Ásia-Pacífico o que, em conjunto com a crise económica na Europa e com o facto do 

continente se encontrar ainda algo “adormecido” – segundo o autor – pelas garantias de 

segurança e apoio americano do passado, dita necessariamente limitações às 

potencialidades da Aliança Atlântica. A questão do posicionamento dos EUA é 

extremamente relevante para a NATO e, curiosamente, é também portadora de um 

duplo padrão; se por um lado questões relativas ao envolvimento militar dos Estados 

Unidos no Médio Oriente tem causado divisões no seio da NATO, não é possível 

esquecer que esta nação é a que mais contribui para os encargos funcionais da 

Organização. Como oportunamente lembra Garcia (2012, p. 57), o mundo mudou e 

mudaram igualmente as prioridades estratégicas, pelo que poderá não haver vontade por 

parte dos Estados Unidos para desembolsar recursos em nome do que o autor apelida de 

“nações que não estão dispostas a dedicar os esforços indispensáveis, ou a fazer as 

mudanças necessárias, para serem apenas parceiros capazes.” Garcia fecha com a 

questão: “Como evitar que a atual crise económica e financeira degenere numa crise de 

segurança?” Esta inquietação é essencial e demonstra, com clareza, como a aprovação 

de um Conceito Estratégico não tem capacidade de lidar com todas as importantes 

questões paralelas que se desenrolam mediante os contextos individuais dos diferentes 

aliados; logo, o documento será sempre, inevitavelmente, limitado.    

 

3.2 – O Conceito Estratégico da NATO e Portugal 

3.2.1 – O CE 2010 e os Interesses Portugueses 

O tema das parceiras assume no CE 2010, segundo Pereira (2010, p. 140), um 

relevo indiscutível e incontornável. No entanto, numa perspectiva de interesses da 
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política externa nacional portuguesa, o Conceito Estratégico da Aliança deixou em 

2010, neste campo, bastante a desejar. Certamente que as parcerias tomam para si um 

lugar relevante no documento; contudo, não podemos deixar de sentir que o mesmo 

poderia ter sido consideravelmente mais específico no que diz respeito ao delinear 

estratégias de acção mais próximas (de real e imediata funcionalidade) em relação a 

determinadas regiões; torna-se então impossível não sentir a falta de uma atenção mais 

concreta, especialmente, em direcção ao Sul.   

O Relatório do Grupo de Peritos havia já, segundo Salgueiro (2011, p. 7), gerado 

desagrado na diplomacia nacional pelo facto das reivindicações portuguesas não terem 

surtido o efeito pretendido
46

. Em declarações à Agência Lusa (Setembro 2010), o antigo 

Ministro da Defesa Augusto Ernesto Santos Silva contestou o Relatório, afirmando que 

este não prestara tanta atenção ao Sul como deveria. Apesar do documento ter dado 

enfoque a uma “New Era of Parternships”, a prioridade ao Atlântico Sul foi, para todos 

os efeitos (salvo excepções de intervenções humanitárias urgentes), de acordo com 

Salgueiro (2011, p. 8), nula, deitando por terra as expectativas de vários autores, entre 

os quais Rodrigues que em 2009
b
 sugeria que, talvez o processo de globalização que 

havia “empurrado” a distribuição de poderes para Sul, atribuísse igualmente novo 

fôlego à colocação do Atlântico Sul na mira estratégica da NATO. Tal não aconteceu. 

Martins (2011, p. 1) afirma que a diplomacia portuguesa defendeu (a quando da 

negociação do CE 2010), que as parcerias da NATO deveriam ir “across and beyond 

existing frameworks”; embora este excerto específico de texto tenha vindo a figurar sem 

alterações no CE 2010 (Artigo 30.º), o autor menciona que várias referências 

ambicionadas por Portugal a incluir no documento (relativas à Rússia, Europa, União 

Africana e Atlântico Sul) ficaram para trás, permanecendo apenas a referência vaga 

anteriormente transcrita.     

Para Saraiva (2012, p. 4), o documento aprovado em Lisboa abandonou o 

conceito de NATO como organização regional euro-atlântica e, sendo o espaço 

estratégico de afirmação de Portugal o Atlântico (Norte), a autora conclui que a nova 
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 Apurámos que, embora o mesmo não tenha sido tornado público (nem se encontra actualmente 

disponível para consulta), Portugal fez circular em Março de 2010 um “non-paper” no qual se 

encontravam expressas, segundo Pereira (2010, p. 144), várias linhas para o fomento de parcerias já 

existentes e criação de novas ligações por parte da NATO. Foi neste documento que se encontrou também 

explícito o desejo de promover uma ligação mais activa entre Aliança Atlântica, África e Atlântico Sul. 

Este “non-paper” é igualmente abordado e referenciado pela Directora do Jornal Público, Bárbara Reis 

num artigo de Novembro de 2010, no qual a fonte principal é, no entanto, apenas vagamente apontada 

como pertencente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.  
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matriz identitária da Aliança pode dificultar a afirmação dos interesses portugueses na 

Organização. Numa perspectiva mais positiva, Cravinho (2011, p. 162) refere que “Não 

foi Portugal que escreveu o guião desse novo conceito, mas contribuímos com particular 

energia e influência por sermos anfitriões”. Embora esta afirmação possa suscitar 

alguma estranheza e debate (visto que os resultados do CE 2010 não corresponderam às 

expectativas traçadas pela política externa portuguesa e a relevância de papel de 

anfitrião ser algo que se define como, no mínimo, discutível – já para não falar que a 

contribuição prestada pela diplomacia nacional para o documento em si é percepcionada 

a níveis diferentes), não é possível passar ser reconhecer validade no ponto seguinte de 

Cravinho; este refere que a singularidade histórica nacional é relevante, pois não deve 

ser subestimada a utilidade da predisposição favorável que existe em tão numerosas 

partes do mundo em relação a Portugal. Enquanto vários países poderiam ser obrigados 

a debaterem-se com pressões de outros Estados-membros, Portugal não se encontra em 

posição de disputa em região alguma, não está envolvido em conflictos derivados das 

suas acções, nem detém ambições neocolonialistas; a sua credibilidade diplomática no 

seio da Aliança Atlântica é plena. Este factor aparentemente simples é, 

estrategicamente, de valor muito elevado e não pode ser negado ou subaproveitado.  

Apesar da perspectiva positiva de Cravinho, o facto permanece que Portugal (em 

termos de linhas de força de política externa afirmadas junto à Aliança Atlântica) fez 

uma aposta que não deu lugar ao ganho esperado. Este facto não é contudo uma 

fatalidade; a ligação nacional ao Atlântico Sul e ao continente Africano continua a deter 

potencialidades para Portugal (apesar de factores limitativos a explorar num subcapítulo 

seguinte), mesmo sem um foco específico da NATO sobre estas áreas, tornando-se uma 

questão de procurar maximizar oportunidades, minimizando – obviamente – limitações 

e pontos de dissociação.  

 

3.2.2 – Portugal e NATO: Uma visão Geoestratégica 

Como refere Salgueiro (2011, pág. 5), Portugal pertence a três “grandes 

espaços”
47

: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), UE e claro, NATO. 
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 Expressa pelo Professor Adriano Moreira, a teoria dos grandes espaços prende-se com a denominada 

lei da complexidade crescente nas relações internacionais, segundo a qual existe uma multiplicação 

qualitativa e quantitativa dos centros de decisão e uma igual multiplicação qualitativa e quantitativa das 

mútuas relações, originando novas formas políticas (grandes espaços) e órgãos supranacionais de diálogo, 

cooperação e decisão. 
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De acordo com Palmeira (2006, p. 208), com esta “tripla vinculação”, Portugal assegura 

participação no tabuleiro onde se jogam as decisões que têm a ver com o que o autor 

refere de “destino enquanto peão do sistema geopolítico mundial”. Embora 

compreendamos as implicações do termo “peão”, esta abordagem denominada pelo 

autor de “geometria variável” permite a Portugal não se encontrar dependente de uma 

hierarquia de potências única, conferindo-lhe alguma autonomia de decisão. No 

contexto teórico dos grandes espaços e da geometria variável, é inegável o peso que a 

participação na NATO detém para o país. Além do mais, a Aliança Atlântica constituiu-

se como um importante actor da história nacional, especialmente quando ponderado o 

papel da mesma na transição e consolidação da democracia pós-Estado Novo. Contudo, 

Portugal continuou a defrontar-se ao longo das últimas décadas com a necessidade de 

alcançar determinados equilíbrios algo delicados no que diz respeito à sua política 

externa e, é claro, a pertença à NATO não é garantia de absoluto sucesso em todos os 

empreendimentos da política externa nacional, nem mesmo no contexto da Organização. 

 Teixeira (2010
b
, p. 051) apresenta Portugal como pequena potência 

semiperiférica que sempre viveu em equilíbrio instável entre a pressão continental e a 

procura de uma alternativa marítima. O autor (p. 054) explicita que, no período 

Constitucional, a política externa nacional apoiou-se em quatro eixos: opção europeia 

(aproximação à Europa, adesão à Comunidade Económica Europeia); vector atlântico 

(reforço das relações bilaterais com os Estados Unidos); relações de amizade com os 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Brasil; e participação 

portuguesa na produção de segurança internacional (presença de militares nacionais em 

operações de paz levadas a cabo pela UE, Nações Unidas e claro, NATO). Embora estes 

eixos de política externa sejam semelhantemente expressos pelos vários autores 

consultados para a elaboração desta reflexão (e que tocaram a temática, naturalmente; 

por exemplo Couto 2009, p. 63 assemelha elegantemente Portugal ao “Homem de 

Vitruvius” com um braço na direcção da Europa, outro na direcção dos Estados Unidos 

e os inferiores para o Brasil e África Austral), é impossível não notar uma clivagem 

teórica no ponto relativo ao espaço físico ocupado pelo território nacional e consequente 

relevância do mesmo no sistema internacional. A temática da vocação atlântica ou 

aproximação ao continente europeu é particularmente frutífera nas diversas 

ponderações, não permitindo no entanto consenso. Enquanto autores como Teixeira 

apontam a posição de Portugal como delicada e algo convidativa a um determinado 
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nível instabilidade, outros como Pereira (2009
b
, p. 018) afirmam a vivacidade de certas 

potencialidades, nomeadamente uma (ainda presente) forte vocação atlântica, 

lembrando que, embora o interesse estratégico nacional não seja tão visível como era no 

período da Guerra Fria, as rotas marítimas do Atlântico Norte ainda atravessam com 

grande frequência o espaço português, definindo-o como de elevada importância para a 

estratégia euro-atlântica a nível global. Esta relevância encontra-se aliás em vias de 

aumentar consideravelmente.  

Naturalmente o espaço continental europeu não é aqui esquecido, afinal a opção 

europeia é uma marca inegável (e prioritária) do período democrático nacional pós 

1974; mas um regresso ao mar é tido como inevitável, sendo apenas discutíveis os 

moldes e time frame do mesmo. A vocação marítima e afirmação das potencialidades 

geográficas são reforçadas por Pitta e Cunha (2004, p. 44), referindo o autor que o 

reconhecimento da maritimidade nacional oferece múltiplos benefícios à afirmação do 

país e, paralelamente, que a periferia geográfica para com o continente Europeu não é 

apenas física, mas também psicológica (com agravados custos políticos e económicos – 

p. 43), tornando-se necessário redescobrir que Portugal é de facto uma parcela da 

Europa, não central é certo, mas ponto fulcral da costa ocidental Atlântica, 

determinando-se relevantemente como “país” fronteira entre 3 continentes: Europa, 

África e América (encontrando-se deste modo numa posição ideal para articulação da 

segurança do Atlântico Norte com Atlântico Sul e Mediterrâneo
48

 – Salgueiro, 2011, p. 

6). Como afirma Pitta e Cunha (2004, p. 46), não há outra vertente (além do mar) com a 

capacidade de tornar natural e eficazmente Portugal num país mais pertinente no 

contexto internacional. O ponto essencial a explicitar é que Portugal se define 

naturalmente, como aponta Manuelito (2012, p. 6), como um país híbrido; as vertentes 

continental e marítima não se encontram nem necessitam de se encontrar agora ou no 

futuro em conflicto. A vocação atlântica começa a ser alvo de renovado relevo na 

actualidade. É óbvio que se torna necessário contextualizar esta mesma vocação, mas 

com as mudanças que se adivinham em termos de jurisdição de território marítimo, é 

impossível não ceder à tentação de ponderar sobre o futuro de Portugal nesta matéria, 

futuro que se pode tornar bastante benéfico, mas também algo problemático quando 
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 Palmeira (2006, p. 134) apresenta o espaço Mediterrâneo como dotado de elevadíssima importância 

pois este é um ponto de encontro entre três grandes espaços geopolíticos: o espaço ocidental liberal 

atlântico; o espaço desarticulado dos povos de Este e o espaço do “Terceiro Mundo”. O Mediterrâneo 

proporciona também um ponto de convergência para grandes movimentos religiosos e culturais: 

Judaísmo, Cristianismo (católico e ortodoxo) e Islamismo.  
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analisado à luz de determinadas circunstâncias limitativas. Como refere Santos (2011ª, 

p. 175), a aposta “decididamente no mar” (e para além do mar) aparenta ser “a” 

tendência a concretizar; mas como se tornará nota comum ao longo deste capítulo, o 

equilíbrio entre potencialidade e possibilidade fica, frequentemente, aquém do 

desejável. Consideremos alguns dos pontos mais relevantes no contexto desta temática.   

Foi já dado início a um novo período de revitalização da opção Atlântica 

(Norte). Portugal vê instalada em Lisboa a Agência Europeia de Segurança Marítima e, 

mais importante, procura o alargamento da sua área de jurisdição via processo de 

extensão da plataforma continental. Em declarações ao Jornal «Público», Pinto de 

Abreu (Secretário de Estado do Mar) apontou que este processo deverá estar concluído 

em 2018; ou seja, daqui a sensivelmente 5 anos, a área imersa do território nacional 

poderá vir a corresponder a mais de 40 vezes o tamanho da área continental. 3,8 milhões 

de quilómetros quadrados sob alçada nacional em regime de Zona Económica Exclusiva 

(ZEE) até 200 milhas e com possibilidade plena de exploração de recursos no fundo do 

mar em toda esta vasta extensão. Colocando em termos mais directamente acessíveis de 

visualizar, este extensíssimo alargamento (caso o mesmo se venha de facto a verificar) 

resultará  numa área de semelhante dimensão à da Índia. Pinto de Abreu refere que “o 

novo mapa de Portugal ocupará cerca de um terço do Atlântico Norte (…) desde o 

extremo da Península Ibérica até perto das costas do Canadá e Estados Unidos. Será um 

mapa imenso.”
49

 Imenso aparenta ser com certeza a palavra adequada; o pequeno 

Portugal tomará neste prospecto, sob a sua alçada, uma fatia imensa de território de 

excelência da Aliança Atlântica, abrindo igualmente deste modo a porta a uma tremenda 

responsabilidade. Contudo, são apontados alguns senãos de relevo.  

Como mencionam Reis e Ferreira (2012), “Portugal é um país com mar, mas 

hoje não é um país marítimo. Em termos económicos e geopolíticos, vive há mais de 40 

anos com as costas viradas para o mar.” Embora esta afirmação possa parecer, de 

relance, algo excessiva, não é possível negar a veracidade da sua noção base. 

Actualmente, a vertente marítima nacional não se encontra dotada das condições 

necessárias para um aproveitamento pleno, exigindo deste modo a questão: o que 

acontecerá quando esta for soberbamente mais afirmada? Avaliada em 10 mil milhões 

de euros pela Sociedade de Avaliação de Empresas e Risco (SAeR) em 2010, o 

contributo da economia do mar para o Produto Interno Bruto português é, de acordo 
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 Firmino – «Série mar português: Portugal vezes 41 igual a Índia». 
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com o Presidente desta entidade – Poças Esteves – “um desastre nacional”
50

. Poças 

Esteves adiciona a esta afirmação, exprimindo que “A Europa esgotou os seus recursos 

em terra e falta-lhe explorar o mar, grande parte do qual é português”. Embora esta 

perspectiva seja, na nossa perspectiva, demasiado alargada no campo dos recursos 

europeus (ou falta dos mesmos), é de difícil contestação em relação ao mar português; 

este deve ser pensado e priorizado pois constitui uma oportunidade inigualável em 

termos de recuperação económica. É relevante lembrar, por exemplo, que cerca de 90% 

do comércio mundial é feito pelo mar (50.000 navios mercantes em actividade), 

incluindo 60% de todas as exportações de petróleo (Carvalho, 2012, p. 15).       

Contudo, para a presente investigação, o factor de maior peso não se prende 

directamente com a economia, mas sim com a segurança, não fosse a NATO por 

excelência uma Aliança cujo mais básico princípio é a promoção de segurança para os 

seus membros; a Organização aprovou inclusive recentemente uma nova Estratégia 

Marítima
51

 colocando ênfase acrescido no papel que a dimensão marítima poderá vir a 

desempenhar no exercício de funções de gestão e resolução de crises, assim como em 

termos de cooperação para segurança (Carvalho, 2012, p. 18). 

Verificando-se o previsto alargamento e detendo Portugal então influência sob 

um terço do Atlântico Norte impõem-se imediatamente questões acerca do modo como 

pode o país assegurar esta mesma influência e garantir a segurança deste “novo” e 

relevante território. A problemática não é de dimensão reduzida. Citado pelo Jornal 

Público
52

, o Military Balace de Março de 2012 (publicado pelo Instituto de Estudos 

Estratégicos Internacionais) afirma que a marinha portuguesa padece de uma frota 

envelhecida. O artigo avança com a referência de que este problema não é recente; a 

conjuntura económica ditou o cancelamento de programas de reequipamento para a 

marinha nacional, situação preocupante quando lembramos que esta se encontra 

cometida não só em operações locais, mas também em missões que vão para além do 

espaço de soberania marítima portuguesa. A marinha nacional vê-se, em determinados 

contextos, directamente a braços com cenários de ameaças terroristas, proliferação de 
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 António Nogueira Leite, economista e Professor Catedrático na Faculdade de Economia da 

Universidade Nova de Lisboa afirmou em declarações ao Diário Económico (2010) que a economia 

ligada ao mar representa11% do PIB, 12% do emprego, 17% dos impostos indirectos e 15% das margens 

comerciais geradas na economia portuguesa. 
51

 A Alliance Maritime Strategy expressa que o poder marítimo tem um papel crítico a desempenhar na 

defesa e promoção dos interesses colectivos da Aliança Atlântica, potencializando igualmente um reforço 

da segurança cooperativa. 
52

 Lourenço – «Série mar português: tanto mar para tão pouca marinha». 
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armamento, pirataria, tráfico de seres humanos, narcotráfico, imigração ilegal, 

depredação de recursos, etc; não é possível perder de vista que, se já na actualidade os 

desafios são tremendos, a quando do alargamento previsto serão titânicos.  

Como refere Sacchetti (2003, p. 36), as fronteiras de segurança nacionais são 

igualmente as fronteiras de segurança da NATO, sendo a defesa do território português, 

segundo o autor, indissociavelmente ligada à defesa do território dos aliados. Portugal é 

deste modo colocado numa posição delicada e, como anteriormente referido, de extrema 

responsabilidade. Torna-se essencial dispor dos meios adequados; contudo, ao 

observarmos por exemplo que existe apenas um navio de reabastecimento da esquadra, 

torna-se óbvio que a situação é francamente menos confortável que o desejado. Braga 

Lino, Secretário de Estado da Defesa referiu em Outubro de 2012
53

 a hipótese de um 

sistema de radar instalado nos Açores para utilização por parte da NATO, assim como 

parcerias com outros países no sentido de assegurar uma vigilância com recurso a 

satélites. No entanto, estas opções não deixam de requerer, a certo nível, uma perda de 

soberania pouco desejável.  

Até à actualidade Portugal tem sido promotor de segurança no contexto da 

Aliança Atlântica e, no caso do mar, a defesa nacional é também defesa do espaço euro-

atlântico. Mas poderá em poucos anos Portugal vir a transformar-se (devido à falta de 

meios) de promotor de segurança em ameaça? 

 

3.2.3 – O Atlântico Sul e a África 

Como lembra Couto (2012, p. 241), O Atlântico Norte tem sido particularmente 

activo do ponto de vista estratégico enquanto o Atlântico Sul foi praticamente passivo 

ao longo das Primeira e Segunda Guerras Mundiais, assim como durante a Guerra Fria. 

Contudo a situação tem vindo, segundo o autor, a inverter-se nas últimas décadas; a 

descoberta de vastos recursos energéticos a Sul tem promovido a elevação da 

importância do Atlântico Sul em termos políticos, económicos e estratégicos. Além do 

mais, de acordo com Santos (2011
b
, p. 25), actualmente o Ocidente já não se limita ao 

que se encontra geograficamente localizado no hemisfério Norte, já que este (Ocidente) 

se alargou para Sul (embora em variadas regiões se mantenham manchas de 

subdesenvolvimento). Para Portugal, o já muito considerável interesse estratégico na 

                                                           
53

 Ibidem 



  

74 

 

Aliança Atlântica seria incrementado se esta tomasse a região geográfica do Atlântico 

com um todo, entendendo o Sul como continuação natural do Norte (e vice versa). É 

claro que, geograficamente, esta perspectiva apresenta-se como elementar e 

praticamente desnecessária de referir, afinal o Atlântico é naturalmente um todo, não 

dividido por quaisquer fronteiras mas, no entanto, numa perspectiva geoestratégica e 

geopolítica (e aos olhos da NATO), esta continuidade não é naturalmente tida como tal; 

existe uma clara e presente definição do que constitui os lados Norte e Sul do oceano. 

 Várias são as questões que prendem a atenção da Aliança do Atlântico Norte de 

facto, no Norte; a menor das quais não será a noção de área da própria Organização, 

definida desde logo na sua designação (associada ao nascimento regional da mesma em 

1949). Contudo, como anteriormente sugerido, esta tendência poderá ser 

excessivamente limitadora e talvez prejudicial a longo prazo. Consideremos, como 

aponta Santos (2009
b
, p. 943), o facto de a Sul se encontrarem potências em ascensão 

como Angola e Brasil
54

; estas detêm uma vasta capacidade energética (sendo apontadas 

como mercados alternativos aos instáveis produtores de petróleo no Médio Oriente
55

), 

mas são particularmente afligidas por ameaças transnacionais não estatais (corrupção; 

tráfico de bens e materiais ilícitos e/ou perigosos; e múltiplas actividades criminosas 

paralelas por parte de redes internacionais) pois, em termos de segurança, não existe um 

verdadeiro sistema implementado com capacidade de fazer frente às mesmas.  

O interesse estratégico no reforço de relações com países de língua oficial 

portuguesa é, naturalmente, elevado para o Portugal. Em conjectura económica 

tumultuosa (como é o caso actual) o país necessita de apostar em sectores de inovação e 

modernização, virando a sua atenção para contextos que permitam o fomento de tais 

potencialidades (Teixeira, 2010
b
, p.59). Brasil e Angola surgem, apesar das limitações 

(a esclarecer adiante), como destinos óbvios e, mais importante, como preferíveis “a…”. 

Não convém a Portugal uma aproximação da Aliança a, por exemplo, regiões Asiáticas, 

                                                           
54

 Santos (2011
b
, p. 25) refere que Angola é uma potência regional e que o Brasil é já uma potência de 

expressão global, denominado como “quinta do mundo” pela sua expressiva produção agrícola, sendo 

igualmente uma nação detentora de indústrias competitivas, não sendo afligida por problemas de 

estrangulamento demográfico (como a Rússia), fractura política interna (como a China), ou conflictos 

sociais/insurrecionais/separatistas (como a Índia e a Rússia). O autor lembra ainda que o Brasil é a única 

grande potência energeticamente auto-suficiente além da Rússia.  
55

 A título de exemplo: Nunes (2004) menciona que o Africa Oil Policy Initiative Group, think tank 

sediado em Jerusalém e composto por membros da antiga Administração Bush Jr. e representantes da 

indústria petrolífera, determinou em 2002 o Golfo da Guiné como área de interesse vital para os Estados 

Unidos da América, evidenciando deste modo a atenção que as potencialidades energéticas de territórios a 

Sul assumem para potências Ocidentais.   
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chegando até à Austrália como refere Calha (2009, p. 92); estes domínios não 

representam para o país as possibilidades teóricas que apresentam o Brasil (num sentido 

mais lato, Atlântico Sul) e a África. Já em 2010, Allan J. Katz, embaixador dos Estados 

Unidos em Portugal referia que o país se encontra numa posição única para 

desempenhar o papel de “porta para a África”
56

. 

Consideremos a própria língua portuguesa como valor estratégico evidente em 

várias áreas do globo. Como entidade, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

providencia um interessante fio condutor pelas áreas tocadas pela influência portuguesa, 

marcando presença em quatro continentes por onde se distribuem quase 250 milhões de 

falantes de língua portuguesa
57

 e constituindo, de acordo com Bernardino (2011, p. 43), 

um “património geocultural único no globo”. Contudo, esta Comunidade deve ser 

pensada nos parâmetros que de facto a definem. Como explicita Ferreira (2011
b
) “a 

“Comonwealth Lusíada”, conhecida por CPLP, encontra-se, ainda, em fase de pré 

adolescência”; Teixeira (2010
b
, p. 059) lembra que os membros da entidade não têm 

contiguidade geográfica e, além do mais, encontram-se dispersos e integrados em 

diferentes organizações regionais. Apesar de dispor de um Secretariado Permanente 

para Assuntos de Defesa, a CPLP, não detém funções internacionais, não pode tomar o 

papel das organizações internacionais, embora não seja também, naturalmente, 

independente das dinâmicas mais amplas que atravessam o sistema internacional (Dias; 

Branco, 2011, p. 13). A CPLP pode e deve no entanto fortalecer a sua vertente 

diplomática, permitindo aos países que a constituem ganhar um determinado poder 

acrescido nas suas respectivas áreas geográficas (regiões). Portugal deve também, 

naturalmente, fomentar esta “rede de língua portuguesa”. Como afirma Leandro (2009, 

p. 137), a língua portuguesa, sendo a sexta mais falada no mundo, define-se como um 

potencial instrumento estratégico de rara importância.  

É inegável que o Atlântico Sul constitui, historicamente, um espaço geocultural 

de forte influência lusófona (Couto, 2009, p. 31). O interesse potencial na viragem a Sul 

passa, como anteriormente afirmado, por vastas capacidades energéticas que nessa 

região podem ser encontradas e autores como Santos (2009ª, p. 129), apontam áreas de 

contacto privilegiado com Portugal como “chaves” para o controlo das mesmas e, 

consequentemente, dos mares a Sul. O autor refere o polígono Cabo Verde – S. Tomé e 
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 Fernandes – Portugal: ponte entre a América e a África. 
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 Dados apresentados no website do Observatório da Língua Portuguesa e citados por Manuelito (2012, 

p. 7)  
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Príncipe – Angola – Brasil como fulcral para o controlo do Atlântico Médio/Sul, sendo 

o eixo Cabo Verde – Brasil determinante para o controlo da passagem entre Atlântico 

Norte/Médio e Atlântico Sul. Nesta linha de pensamento, Santos (2009
b
, p. 944) sugere 

que Portugal tem a possibilidade de vir a figurar centralmente na questão da 

dinamização do contacto NATO/Atlântico Sul, apresentando um possível triângulo 

estratégico cujos vértices são constituídos por Lisboa, Brasília e Luanda, sendo 

suportado também pelas posições estrategicamente relevantes de Cabo Verde
58

, Guiné 

Bissau (apesar da instabilidade interna e susceptibilidade à influência de redes 

criminosas internacionais) e São Tomé e Príncipe
59

. Santos afirma ainda que o eixo 

Lisboa – Brasília poderá vir a ser de extrema importância, pois este posicionaria 

Portugal face à potência global emergente que o Brasil aparenta ser, situação que 

compara à posição do Reino Unido face aos Estados Unidos durante o século XX. Sob 

as circunstâncias correctas, a perspectiva de Santos (2009ª, p. 129) detém mérito pois 

como o autor correctamente refere, o Brasil é o pólo agregador das nações sul-

americanas. No entanto, é impossível não sentir que a anterior comparação aparenta um 

wishful thinking um pouco exacerbado, mais que não seja pela vasta diferença no ponto 

de partida para o desenvolvimento da relação (entre Portugal/Brasil e Reino 

Unido/EUA).  

Além do mais, existe a própria questão da percepção de Portugal no Brasil. Este 

ponto em particular é de uma dualidade algo inquietante. Em termos oficiais, a relação 

entre as duas nações é de um nível absolutamente invejável no quadro das relações 

internacionais; a cooperação funciona com extrema fluidez e as discussões de interesses 

mútuos decorrem em ambiente aberto e produtivo. Em termos não oficiais, o retrato da 

ligação Portugal/Brasil é, no mínimo, caricato; ainda marcada por determinados 

ressentimentos de natureza histórica, a dinâmica Portugal/Brasil – fora da esfera 

político-diplomática – é limitada por noções pré-concebidas de ambas as partes em 
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 Citada em Fernandes (2010), Marianne Myles, embaixadora dos Estados Unidos em Cabo Verde 

referiu que: “Cabo Verde é um país pequeno mas tem uma posição geoestratégica de grande relevo (…). 

A questão-chave aqui é location, location, location. (…) É o único país africano a voar directamente para 

os EUA.” 
59

 Lourenço (2011, p. 33) lembra que a região do Golfo da Guiné é especialmente fustigada pela pirataria. 

O autor refere que entre 2005 e 2009, 176 ataques foram perpetrados nas águas da região com 

consequências  graves em termos materiais e humanos. Nascimento (2011, p. 104) afirma que o Golfo da 

Guiné é igualmente “fronteira de pulsões hegemónicas de potências regionais” tais como a Nigéria e 

Angola sendo, a outro nível, uma área também de disputa (em termos de influências) entre Estados 

Unidos, China, UE, Brasil e (possivelmente) Índia; em relação aos EUA, o autor (p. 113) refere que, nos 

países africanos, a visão de “potência predadora” tem vindo a esbater-se devido ao interesse e cooperação 

que a nação tem desenvolvido perante o continente, acções que levam Nascimento a pelidar os EUA, 

ironicamente, de “amigo americano”.  
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relação a população, cultura e interesses. Um desafiar da linearidade da relação 

Portugal/Brasil e um apontar dos factores que a provam impossível, só surpreenderá, de 

acordo com Fino (2010) “quem nunca tenha saído das águas plácidas do tautológico 

discurso oficial de uma nota só – que glosa até à saciedade a ideia de que Portugal e 

Brasil são "países irmãos unidos por uma amizade histórica"”. Poderá parecer algo fora 

de lugar uma consideração desta natureza neste género de investigação; contudo, há-que 

recordar que a importância do factor opinião pública é, na actualidade, algo que não 

pode deixar de ser tomado em conta e, abandonar determinados factores fora das 

considerações necessárias para um entendimento universal da questão, constituiria uma 

falha grave no método investigativo. Quando nos debruçamos sobre as dinâmicas entre 

nações, não podemos deixar de considerar que estas são grupos de indivíduos agregados 

histórica e culturalmente, possuindo ideias muito próprias relativas a outros grupos em 

espaços geográficos distintos (especialmente quando existe um passado comum)
60

. 

Estas ideias podem ser exacerbadas ou extintas por contacto directo contemporâneo; no 

caso do contacto Luso-brasileiro não podemos esquecer que, na última grande vaga de 

imigração com destino a Portugal, os resultados sociais nem sempre foram os mais 

positivos. Várias reacções de natureza xenófoba levaram a uma considerável tensão 

social entre membros de ambas as nacionalidades, tensão que não será facilmente 

esquecida. Actualmente o fluxo inverte-se e é de Portugal que parte população em 

direcção ao Brasil
61

; as reacções sociais que despertarão são ainda incertas, mas o 

estigma que carregam é incontornável.  

Além do mais, o envolvimento de Portugal na questão da procura de 

aproximação da NATO ao Sul aparenta ter causado reacções adversas por parte do 
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 Fino (2010) aponta questões importantíssimas relativas a esta consideração. O autor refere que no 

Brasil, “os Portugueses não são apenas a grande vítima das anedotas (…), mas também verdadeiro bombo 

da festa sempre que se trata de apontar responsáveis pelos males do Brasil. (…) não há grande problema 

passado ou presente do Brasil que não tenha a sua raiz na colonização portuguesa. Fino acrescenta que: “a 

ideologia que atribui os males do Brasil aos Portugueses está largamente disseminada entre as elites, 

cristalizou nos media e passou, por essa via, a integrar o senso comum da população. (…) sempre que a 

ocasião se apresenta, intelectuais, académicos, jornalistas, responsáveis religiosos e políticos brasileiros 

de diferentes quadrantes raramente perdem a oportunidade de lançar mais uma acha para a fogueira de um 

certo "anti-lusitanismo" difuso (…)”. Contudo, Fino recorda que o problema não se desenvolve apenas no 

lado brasileiro: “Portugal também é responsável por isso. Não é só o Brasil que nos esquece, somos nós 

que não nos fazemos lembrar.” O autor expressa que o “apagão” mediático português vivido no Brasil 

ajuda a fomentar esta questão e que “(…) Portugal e Brasil ainda se ignoram muito: o Brasil não conhece 

ou conhece mal o Portugal mais moderno e Portugal desconhece o Brasil emergente (…). Se nada for 

feito, arriscamo-nos a que se possa dizer de Portugal e do Brasil o que certa vez Bernard Shaw afirmou 

sobre os EUA e a Inglaterra – serem dois países separados pela mesma língua.” 
61

 Em declarações à TSF em Outubro de 2012, o Secretário de Estado das Comunidades (José Cesário) 

admitiu que, devido ao desemprego, se poderiam repetir os valores de emigração registados em 2011 

quando cerca de 100.000 portugueses partiram para destinos como EUA, Canadá e Brasil.  
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Brasil (nesta caso, por parte da liderança brasileira). A questão é complexa; Seabra 

(2010, p. 2) afirma que os esforços da política externa portuguesa no sentido de 

promover a aproximação entre Aliança Atlântica e Brasil (e Angola – Atlântico Sul) de 

modo a melhor responder a ameaças diversas, não foram recebidos com um grau 

acentuado de contentamento por parte da liderança brasileira. O então Ministro da 

Defesa Nelson Jobim afirmou que seria inapropriado associar os Atlânticos Norte e Sul, 

já que o último constitui uma área de interesse vital para o Brasil e que as questões 

ligadas à segurança são consideravelmente distintas a Norte e Sul. O Brasil possui 

igualmente vastas reservas energéticas (especialmente na denominada “Amazónia 

Azul”), logo é natural que procure assegurar a exploração exclusiva destes mesmos 

recursos. Nesta perspectiva, o envolvimento da Aliança no Atlântico Sul não surge para 

o Brasil exactamente como reflexo de toda a Aliança mas, principalmente, dos Estados 

Unidos. Geograficamente próximos, o Brasil interpreta os Estados Unidos como 

potencial concorrente à exploração energética do Atlântico Sul, aparentando os EUA 

serem erroneamente assumidos pela liderança brasileira como a mesma entidade a par 

da NATO. Recorrendo às palavras do Embaixador português na Aliança Atlântica (João 

Mira Gomes – cit. em Seabra, 2010, p. 5), “a Aliança é muito mais que os Estados 

Unidos”; mas esta é uma acessão difícil de assumir por parte da política externa 

brasileira.  

Gorjão (2010) expande as considerações de Seabra além da questão do receio 

brasileiro em termos de intromissão estado-unidense na exploração de recursos do 

Atlântico Sul, afirmando que:   

 

“O governo brasileiro encara o eventual envolvimento da NATO no 

Atlântico Sul como um obstáculo à sua ascensão no sistema internacional e um 

entrave à consolidação e à expansão da sua influência política, económica e 

militar, não só na América do Sul, mas também em África.” (Gorjão, 2010) 

 

Independentemente das motivações de Brasília, o facto é que Portugal ficou 

inadvertidamente numa posição delicada para com o Brasil ao sugerir uma parceira mais 

próxima da Aliança com o Sul. Seabra (2010, p. 3) sugere que a liderança brasileira 

poderá ter interpretado os esforços portugueses apenas como meros ecos de interesses 

expressos pelos EUA. O autor desconstrói no entanto a hipótese no centro desta 
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assumpção, lembrando a consistência da política externa portuguesa (no sentido de 

procurar assegurar um contacto mais próximo com o mundo lusófono) e o facto que não 

existiram sugestões especialmente volumosas por parte de autoridades americanas no 

sentido de atribuir um maior ênfase ao território marítimo predominantemente 

controlado pelo Brasil. Seabra (2010, p. 4) afirma que, contudo, apenas a sugestão do 

incremento do peso dos interesses da Aliança a Sul foi suficiente para causar uma 

reacção adversa. O autor salienta que Portugal agiu no sentido de procurar promover 

parcerias para a segurança; no entanto, este é um caso clássico no qual perspectivas 

sobre uma mesma temática são determinantemente distintas, evidenciando como as 

intenções mais lineares podem ser interpretadas de variadíssimas formas e como dois 

países podem ver uma relação diplomática assumida como estável subitamente afectada.    

No que diz respeito à África, algumas das limitações acima apontadas na 

dinâmica Portugal/Brasil estão igualmente presentes. Observemos o caso de Angola. 

Embora a lógica diplomática oficial apresente relações estáveis e próximas
62

, no 

terreno, em termos de contacto social, a situação não se apresenta de modo tão linear 

como poderíamos esperar. O problema é bilateral. Embora já quase quatro décadas 

tenham passado sobre a partida da força colonial portuguesa em Angola, os fantasmas 

do período ainda se encontram consideravelmente activos e prontos a manifestarem-se. 

Este é um território que assistiu a um vasto derramamento de sangue, a episódios 

Dantescos característicos de um conflito cerrado e prolongado; estas são memórias que 

não se abandonam com facilidade. A tensão sobre questões ditas raciais mantem-se; 

mais preocupantemente aparenta tender a exacerbar-se em certos períodos, 

especialmente sendo apoiada por determinados sectores da comunicação social 

Angolana
63;64

 e por recepções pouco calorosas em Portugal, por exemplo, a estudantes 

(Angolanos)
65

.  

Além do mais, a dinâmica económica entre os dois países experiência limitações 

próprias. Manuel Alves da Rocha, economista angolano e Professor Catedrático da 
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 Contando inclusive, segundo Figueiredo (2011, p. 5) com acordo de cooperação (Portugal-Angola) 

desde 1978, destacando-se igualmente a cooperação técnico militar (Acordo de Cooperação Militar entre 

Portugal e Angola, 1996).   
63

 Jornal de Notícias – «“Jornal de Angola” com novo ataque a portugueses». 
64

 É interessante observar que o “Jornal de Angola”, meio mais vocal no que diz respeito a críticas a 

Portugal, é precisamente o braço mediático do regime angolano – José Eduardo dos Santos (MPLA).  
65

 Liberato (2011) num estudo conduzido junto a estudantes Angolanos que se deslocaram para Portugal e 

Brasil, refere (pp. 121-126) que os inquiridos apontaram constrangimentos de adaptação que passaram 

por dificuldades de sociabilidade e sentimentos de serem alvo de reacções de natureza racista.  
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Universidade Católica de Luanda, declarou em 2012
66

 à Agência Lusa que “Portugal 

está a exportar o seu desemprego para Angola”, o que poderá provocar “fissuras 

sociais” visto que a nação africana tem uma elevada taxa de desemprego. Rocha referiu 

que é um desafio para os recém-licenciados angolanos encontrarem lugar no mercado de 

trabalho pois os cidadãos portugueses constituem, pela sua experiência, uma competição 

desleal, acrescentando ainda que as muito significativas diferenças salariais podem 

implicar “reacções sociais indesejáveis”. Adicionando-se às dimensões social e 

económica, também a dimensão política se constitui como instável. As tensões 

resultantes do processo-crime instaurado contra dirigentes angolanos
67

 (referente a 

alegada fraude fiscal e branqueamento de capitais) fazem-se sentir desde o fim de 2012 

tanto em Portugal como em Angola. 

É certo que existe uma relação de proximidade histórico-cultural entre Portugal e 

Brasil/Angola; contudo, não é possível tomar em conta as possibilidades e implicações 

de uma potencial ligação destes países à Aliança Atlântica “via” Portugal sem primeiro 

esclarecer os factores acima apontados que, embora afastados das usuais considerações 

académicas relativas à temática, estão presentes e fazem-se com certeza sentir. É 

impossível não apontar que, no decorrer da presente investigação, a falta de menções a 

este ponto particular surpreendeu. Sendo o proverbial “elefante na sala”, embora a 

confiança entre nações não seja algo quantificável por qualquer medida científica 

padronizada, é um factor fulcral a ter em conta. Uma relação bilateral bem-sucedida não 

pode apenas ser mencionada como tal, carecendo de estabilidade em momentos 

decisivos; esta necessita de ser solidamente formada e, mais importante, o mais 

equilibrada possível. Embora o passado histórico comum entre Portugal e ex-colónias 

garanta uma proximidade cultural em aspectos chave (especialmente em termos de 

língua), a questão do equilíbrio é vastamente mais complexa. Portugal terá sempre 

associado a si (para qualquer futuro minimamente previsível, em maior ou menor 

medida) o estigma de “ex-colonizador”, tornando-se extremamente difícil assumir o 

papel de dinamizador (em qualquer cenário, seja político-estratégico ou económico) 

pois este evocará sempre, em algum nível, o estigma anteriormente apontado, limitando 

o espectro de acção e, consequentemente, a eficácia do mesmo.  
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 Diário Económico – «Portugal está a exportar o seu desemprego para Angola».  
67

 Expresso – «Ministério Público confirma investigação a dirigentes angolanos».  
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Não pretendemos com esta reflexão insinuar que Portugal se encontra 

condenado a um relacionamento limitado a Sul, obviamente que não; aliás, como 

oportunamente lembra Rodrigues (2009
c
, p. 116), por exemplo em termos de segurança 

(em caso de operações de apoio à estabilização de focos de conflicto), Portugal tem na 

África uma região na qual possui facilidade acrescida em desenvolver ligações úteis. 

Pretendemos apenas afirmar com estas breves considerações, que o entendimento que 

constitui a base deste relacionamento apresenta quebras que devem procurar ser 

reparadas por uma pluralidade de motivos facilmente percecionáveis, muitos deles 

ligados a consideráveis interesses económicos e sociais, mas também não esquecendo a 

preparação da discussão do futuro novo CE daqui a alguns anos, um documento talvez 

mais aberto ao Sul e aos expressos interesses de Portugal.  

Mas será esta abertura de facto uma possibilidade? Em 2009
b
, Rodrigues 

afirmou que a revisão do CE no ano seguinte constituiria uma oportunidade para 

Portugal testar a receptividade do interesse da Aliança no alargamento ao Sul, já que 

esta era (é) uma área detentora de cada vez mais relevância económica e estratégica (de 

tal modo que ex-líder Líbio Muammar Gadaffi já em Setembro de 2009 propunha uma 

aliança semelhante à existente a Norte, uma “NATO of the South”
68;69

). Contudo é 

importante reconhecer que, na Aliança Atlântica, a sensibilidade em relação ao Sul é 

descrita como algo “nem exuberante nem abundante” (como assinala Pinto, 2010); pelo 

menos por enquanto. Pinto explicita igualmente que: 

 

“O entorno Magrebino ainda suscita alguma atenção, mas não é 

verdadeiro dizer o mesmo relativamente ao restante continente africano e, talvez 

ainda menos no que toca à América do Sul. Não vale a pena considerar que não 

deve ser assim. É de facto assim. Nós, os europeus meridionais e talvez em 

particular nós, os portugueses, ganharemos se não nos iludirmos quanto a isso. O 

que não significa que não seja nosso dever e nosso interesse continuar a chamar 

a atenção de todos para as problemáticas de segurança do Sul.” (Pinto, 2010) 

 

                                                           
68

 British Broadcasting Corporation – «Venezuela summit criticises West».  
69

 É relevante apontar que o conceito de um pacto de segurança para o Atlântico Sul não é novo; Fonseca 

(2011, p. 79) afirma que a noção se encontra presente desde meados da década de 50 (século XX) quando 

a Argentina propôs a criação de um pacto militar entre Brasil e Uruguai. No entanto, esta hipótese ficou 

comprometida pela instabilidade política brasileira no período e também pelo facto de Washington e 

Londres não verem com bons olhos a projecção militar destas nações.  
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 O cenário retratado pelo autor aparenta ser com certeza pouco propício para os 

interesses nacionais, mas este poderá ser um caso de tendência actual e não definitiva. 

Ameaças consideravelmente significativas para a Aliança tais como o terrorismo 

transnacional, proliferação de armas de destruição maciça, estados falhados, etc, são 

mais prováveis de encontrar a curto e médio prazo origem não apenas no Médio Oriente 

mas também na África Subsariana; logo, a viragem de foco da NATO para Sul aparenta 

ser (pelo menos, em determinados domínios) apenas uma questão de tempo. Moreira 

(2009, cit. em Salgueiro, 2011, p. 9) afirmou aliás haver “deficiente definição, quer 

cultural, quer jurídica das fronteiras ocidentais” e que, do ponto de vista da segurança, 

dificilmente se dispensa “uma organização realista e articulada da segurança do 

Atlântico Norte com a segurança do Atlântico Sul”.  

Embora já em Setembro de 2010
b
 Serronha (p. 061) apontasse que para o CE em 

discussão, o foco dificilmente recairia sobre o Sul, os esforços da diplomacia 

portuguesa em estabelecer perante a Aliança e UE o Atlântico como uma área 

geoestratégica de considerável potencial unificado não terão certamente chegado ao fim. 

A segurança a Sul é um tópico de extrema importância que, mantendo a tendência 

actual, só terá a sua relevância incrementada no futuro. Este facto pode constituir uma 

vantagem para os interesses nacionais se Portugal insistir numa dinamização da 

aproximação da Aliança à África (e Brasil). Para tal, torna-se imperativo procurar 

suplantar os possíveis factores impeditivos apontados anteriormente (caso o país deseje 

continuar a procurar um papel activo neste potencial processo) e, da parte da NATO, 

desenvolver parcerias sólidas que perdurem produtivamente para além de interesses 

imediatos e associados apenas a interesses exclusivos de aliados em particular.  

 Curiosamente, Teixeira (2011ª, p. 265) contraria ligeiramente a linha de 

pensamento mais frequentemente expressa, apresentando uma perspectiva interessante 

sobre os interesses nacionais pós CE 2010. De acordo com o autor, Portugal recebeu e 

organizou a Cimeira de Lisboa (em Novembro de 2010) que aprovou o novo CE e não 

se ficou apenas pelo papel de anfitrião, pois “Participou em todas as fases de elaboração 

do conceito e apoiou as opções estratégicas adoptadas, que são de interesse nacional.” 

Teixeira aponta que a concentração das atenções da Aliança na área euro atlântica é 

benéfica para Portugal pois, devido a esta reconcentração no espaço euro-atlântico, a 

centralidade de Portugal é reforçada, assim como a relevância estratégica do território. 

Além do mais, a posição nacional na UE constitui, segundo o autor, um factor com 
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possibilidade de ser potenciado, “rentabilizando a sua pertença atlântica no quadro 

europeu e simultaneamente, a sua pertença europeia no quadro atlântico”.   

 

 3.2.4 – A Realidade Portuguesa  

 Ponderar o papel de Portugal na Aliança Atlântica não é tarefa fácil, sendo 

igualmente desafiante especular acerca da mais correcta orientação a incutir na política 

externa nacional (no contexto euro-atlântico). Por um lado existem múltiplas 

potencialidades que permanecem claramente e maioritariamente por explorar; a ligação 

histórica com determinados territórios poderá naturalmente, dadas as correctas 

circunstâncias, vir a ser no futuro um “trunfo” nacional ainda mais acentuado para a 

afirmação externa, mas para que tal aconteça, determinados factores necessitam de se 

conjugar, nomeadamente a resolução de determinadas limitações e é claro, uma viragem 

da NATO para Sul. Esta viragem, embora seja apontada em numerosas ocasiões e por 

diversos autores como natural (sendo também susceptível à força de determinadas 

circunstâncias de peso acentuado como observámos anteriormente) poderá nunca vir a 

dotar-se de uma afirmação tão concreta como algumas vozes aparentam afirmar. Seria 

certamente positivo que Portugal viesse a deter a oportunidade de capitalizar em mais 

larga escala sobre potencialidades históricas (e geográficas) mas, mesmo atendendo a 

expectativas manifestamente optimistas, esta oportunidade mantém-se difícil de 

assegurar. O facto de Portugal não deter actualmente uma influência concreta em 

territórios como Angola e Brasil, torna a relação destes com o nosso país algo ténue. O 

contacto diplomático está presente (reafirmamos aqui, no entanto, os pontos de quebra 

neste tipo de relação anteriormente explicitados) e claro, existem interesses económicos 

e afinidades sociais, mas um facto essencial subsiste: este tipo de território (potências 

emergentes) não vai necessitar de Portugal no papel de facilitador para o futuro, pois a 

influência crescente dos mesmos conseguirá assegurar afirmação e ligações 

internacionais sem dificuldade de maior. Por exemplo, no caso do Brasil; se este 

território vier a ter um papel fundamental no desenvolvimento de um sistema de 

segurança colectivo no espaço do Atlântico Sul (Amado, 2009, p. 24), necessitará 

realmente da interlocução portuguesa em que campo for? Não será provável. Seria 

possível, em todo o caso, vir a poder contar com a mesma se os eventos progredissem 

num prisma de alargamento das preocupações de segurança da Aliança Atlântica a Sul 

(em 2009 Machete, p. 27, apontava discussões preliminares sobre um comando 
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unificado que poderia vir a ocupar-se da parte Oriental do Atlântico Sul), mas o peso 

desta tornar-se-ia mínimo e é claro, compreendemos que qualquer consideração neste 

sentido cai num campo especulativo pois mesmo que se venha a observar uma viragem 

da NATO a Sul, as potências regionais não permitiriam certamente um simples assumir 

da segurança da área por parte da Organização do Atlântico Norte.   

 Também no caso de Portugal como promotor de aproximação NATO/UE, as 

perspectivas não se apresentam como ideais. Embora seja justo reconhecer que as 

potencialidades da situação geográfica nacional são reais e que a visão de Portugal 

como meramente periférico é excessivamente redutora, também não é seguro apontar 

potencialidades demasiado acentuadas em relação ao papel nacional na Aliança, na UE 

ou perante os Estados Unidos. É impossível não compreender que Portugal se encontra 

limitado em determinadas ambições com o CE de 2010; a aposta da política externa na 

aproximação da Aliança ao Sul falhou e, apesar de ter sido anfitrião da Cimeira que 

promulgou o documento e de ter participado na construção do mesmo, o peso que o país 

detém (ou mais concretamente, a falta deste) no contexto comunitário no qual se 

enquadra, não é suficiente para influenciar determinantemente decisões de porte 

acentuado. Portugal enfrenta há décadas desafios concretos e manifestamente densos, 

difíceis de ultrapassar e que, actualmente, se encontram consideravelmente 

incrementados. Embora o prestígio diplomático da nação se mantenha vivo e intacto, as 

exigências da corrente e limitadora conjuntura económica fazem-se sentir em todo o 

tipo de repercussões que se estendem a campos necessários para o crescimento sócio-

económico e que dominam a atenção política. Não pretendemos com esta consideração 

expressar que a política externa sofra com falta de vitalidade, não percepcionados 

certamente que tal seja o caso; procuramos sim evidenciar que há limites à mesma, 

independentemente de múltiplos pontos fortes.  

A potencialização estratégica de Portugal é essencial, mas cada vez mais 

desafiante de concretizar, mesmo em relação a antigos pontos-âncora da posição 

estratégica portuguesa, nomeadamente Base das Lajes e Comando de Oeiras. Em 

Novembro de 2012, o Jornal Expresso
70

 reportava que uma redução da presença 

americana para um “mínimo” na Base açoriana, reflexo de um downgrading global em 

termos de forças e impulsionado por uma redução de 500 mil milhões de dólares em 
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 Meireles – «Açores: É o fim de uma era, mas os americanos já assumiram a decisão como definitiva.» 

EUA reduzem Lajes a bomba de gasolina: de 800 efectivos e 600 familiares, só ficam 160. 
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despesas com Defesa. Em relação ao Comando de Oeiras (Joint Command Lisbon), o 

Jornal Público
71

 anunciou em Dezembro de 2012 a desactivação formal do mesmo (que 

esteve ao serviço mais de quatro décadas), sendo substituído por uma força naval de 

intervenção rápida (STRIKFORNATO) anteriormente estacionada em Nápoles e que 

acarreta menos pessoal e menos custos.  

Lemos Pires apontou em 1999 (p. 324) que Portugal se deveria manter na 

Aliança Atlântica como um aliado “atento, consciente e influente”. Embora a atenção e 

consciência esteja sem dúvida presente, a influência é motivo de debate. Certamente, a 

nível diplomático, o registo nacional é soberbo, mas não pode deixar de ser notada a 

falta de um peso mais decisivo. As potencialidades estão presentes (de certo modo, com 

um tom bastante mais assertivo do que muitos investigadores aparentam reconhecer); no 

entanto, a dinamização das mesmas é uma questão francamente mais complexa.  

Apesar do anteriormente apontado, Couto (2009, p. 64) lembra que a atenção de 

Portugal não se deve limitar apenas à NATO (assim como ao espaço euro-atlântico e 

CPLP); há várias áreas de interesse, por exemplo Venezuela e África do Sul (por serem 

importantes pólos de emigração portuguesa); Médio Oriente (devido a interesses 

económicos); China (pela ligação a Macau); Índia (pelo peso que esta nação detém a 

nível mundial
72

); e mantendo também uma atenção especial sobre as situações na 

Argélia e em Marrocos
73

, devido a questões como abastecimento de gás, redes 

terroristas, pescas, narcotráfico e migrações clandestinas (Couto, 2009, p. 44). Convém 

ainda mencionar que a proximidade com o Magrebe é apontada como uma 

potencialidade no contexto de Portugal na NATO – dinamização do “Diálogo 

Mediterrâneo” (Bernardino, 2010, p.11)
74

. Além do mais, dado que as possibilidades de 
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 Público – «NATO desactiva comando em Oeiras esta terça-feira». 
72

 A este factor poderá adicionar-se igualmente a privilegiada ligação histórica do território com Portugal; 

recordemos também que, em 2013, os Jogos da Lusofonia serão disputados em Goa. 
73

 De acordo com Palmeira (2006, p. 132), “Marrocos faz parte do núcleo restrito de países com os quais 

Portugal reúne anualmente ao mais alto nível.”  
74

 Como aponta Gabriel (2011, p. 104) a estabilidade no Mediterrâneo (Norte de África) é essencial para a 

Europa; o autor expressa: “Os países europeus têm consciência de que um clima de instabilidade nos 

países do sul terá repercussões imprevisíveis nos países do norte (…)” acrescentando que: “(…) além de 

se debaterem com o flagelo do terrorismo pan-islâmico (…) os Estados Magrebinos enfrentam as 

pressões demográficas dos fluxos migratórios no sentido sul/norte provenientes da África Subsariana 

(…)”. O autor conclui que “O acréscimo demográfico ilegal a caminho da Europa coloca o Magrebe 

numa posição ingrata, submetendo-o a uma pressão interna desestabilizadora (…) bem como a uma 

pressão externa exercida por parte da UE, que procura conter esses fluxos migratórios (…).” A 

cooperação interestatal entre margens Sul e Norte do Mediterrâneo tanto no domínio civil como no 

âmbito da defesa torna-se então, segundo Gabriel, obrigatória. No caso particular de Portugal, o autor 

aponta a existência de acordos de cooperação em matéria de defesa entre Portugal e Marrocos, Tunísia, 

Argélia, Líbia e Mauritânia. Portugal torna-se um parceiro preferencial na área visto que: não possui um 
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Portugal no campo económico são limitadas, os vectores culturais e diplomáticos 

permanecem actualmente como as grandes linhas de força da projecção nacional; estes 

podem não ser factores de peso tão imediato como os ligados a uma força económica 

dominante, mas estão presentes e como tal devem procurar ser potencializados. De que 

modo? Com que recursos? Em que moldes/limites? Estas são questões que exigem uma 

contínua e alargada ponderação por parte de da liderança portuguesa.   

 

3.3 – A Dinâmica Portugal – NATO – EUA – UE (Apontamentos) 

 Quando ponderamos as relações de Portugal no contexto da segurança, torna-se 

interessante constatar como a manutenção de uma dinâmica complementar e vigorosa 

entre Estados Unidos, UE e NATO é solidamente do interesse de Portugal. País tido 

como pequeno (nos vários níveis do termo), mas integrante de um vasto sistema 

internacional, Portugal tem aplicado os esforços que lhe são possíveis no apoio a uma 

política de complementaridade, diálogo e entendimento entre 3 dos maiores actores no 

palco político e militar internacional. Além do mais, a participação nacional em mais do 

que um “grande espaço” e a diversificação política e regional das suas alianças 

preferenciais, conferem-lhe um maior grau de autonomia de decisão.   

Estados Unidos e NATO são s de considerável relevância para a manutenção da 

segurança nacional; Serronha (2010
b
, p. 057) compara as relações transatlânticas (sob a 

perspectiva portuguesa) a duas faces da mesma moeda: de um lado a NATO, do outro a 

relação entre Portugal e Estados Unidos. A esta dinâmica (nas últimas décadas, bastante 

estável) acrescentou-se inevitavelmente a Europa (UE). Portugal constitui um curioso 

ponto no centro deste triângulo. As relações Portugal/NATO não são as relações 

Portugal/Estados Unidos e, como afirma Machete (2010, cit. em Freire; Rato 2010, p. 

174), os interesses de Portugal nos Estados Unidos não se esgotam nos interesses da UE 

perante aquela potência, assim como os interesses dos Estados Unidos em Portugal não 

correspondem aos interesses daquela nação em relação à UE. Forma-se deste modo uma 

teia complexa, um equilíbrio de relações bilaterais que, embora tenham consideráveis 

pontos em comum, não podem ser consideradas como um todo. Por exemplo, a 

agregação NATO/EUA como uma única entidade é uma ideia errónea bastante 

                                                                                                                                                                          
passado colonial recente na região (logo não existem tensões sociais); não constitui uma ameaça sob o 

ponto de vista estratégico; não é destino preferencial de imigração (daquela área); e funciona como 

articulação entre Mediterrâneo e Atlântico. Gorjão (2010, p. 6) refere também que a região é um parceiro 

cada vez mais afirmado e relevante nos domínios económico e energético.  
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frequente na opinião pública (e até mesmo no caso da liderança de algumas nações, 

observámos anteriormente o exemplo do Brasil), não sendo sempre claro para o público 

que, embora a Aliança Atlântica possua uma acentuada influência por parte dos EUA, 

esta é uma organização bilateral (quando pensada sobre o seu ponto geográfico de 

equilíbrio, o Atlântico Norte) que conta igualmente com uma forte vertente europeia 

que não pode ser simplesmente removida de consideração.     

 Na dinâmica das alianças internacionais, a procura da manutenção de uma 

ligação próxima a ambos os actores (NATO/UE) torna-se imperativa, pois apenas o 

cenário de cooperação e complementaridade entre as duas organizações é relevante para 

Portugal. As perspectivas atlântica e continental na política externa portuguesa não se 

definem apenas como não contraditórias, mas sim como complementares. A política 

atlântica portuguesa pode significar valor acrescentado na Europa, assim como a 

pertença europeia pode significar o mesmo valor acrescentado no Atlântico. 

Tradicionalmente, Portugal tem-se assumido em essência como país marítimo 

procurando um ângulo continental quando necessário; actualmente, Portugal define-se 

como país europeu que procura potenciar a sua posição atlântica e relações pós-

coloniais (Teixeira, 2010
b
, p. 055). Para Portugal, poder concretizar ou não as suas 

potencialidades é importantíssimo, pois ao ponderar este ponto em particular, é 

impossível não lembrar as palavras de Leandro (2009, p. 147) quando este refere que, 

na UE, Portugal detém um pequeno peso; “pequeno peso”: este é um factor 

determinante para o futuro imediato, impondo a lembrança que o estado de pertença 

assume variadíssimas formas, não se traduzindo uniformemente em vantagens ou 

garantias. [Esta linha de pensamento embora referente à UE, poderia ser expressa em 

moldes semelhantes em relação à dimensão de Portugal na NATO.]  

É necessário reconhecer que, em relação à UE, as perspectivas não são 

uniformes. Se por um lado se aponta que, no continente europeu, Portugal detém uma 

posição periférica em relação ao centro de poder e decisão da União (que se tem vindo a 

deslocar para Leste ao longo dos anos), por outro é também necessário reconhecer que a 

integração na entidade é plena e politicamente eficiente; recordemos que as Presidências 

Portuguesas têm promovido contactos relevantes, nomeadamente com África, Brasil, 

Caraíbas, Pacífico e Mediterrâneo, tendo sido inclusive sido indigitado um elemento 

português para presidir à Comissão Europeia (Palmeira, 2010, p. 20).  
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Adoptando a vertente mais positiva sobre a questão, é assumido o modo como 

Portugal, mesmo na sua condição tida como “pequena”, procura uma conciliação 

constante entre as grandes entidades de segurança e defesa nas quais se encontra 

incluído, não limitando as suas escolhas, mas sim complementando e mediando; aliás, o 

Conceito Estratégico de Defesa Nacional de 2003 apresenta como primeira área 

prioritária para o espaço estratégico de interesse nacional, o espaço euro-atlântico
75

 

(note-se, como aponta Leandro, 2009, p.151, o cuidado na designação em não separar 

Europa dos EUA). Sendo apelidado por Monge (2011, p. 150) como membro do “grupo 

dos pioneiros” na edificação da “Europa da Defesa”, Portugal integrou de início a 

Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD) e consequente PCSD, sempre 

apoiando, naturalmente, a complementaridade entre NATO e UE como refere Teixeira 

(2011ª, p. 260). O autor lembra (2010
b
, p.057) que: “(…) não interessa a Portugal a 

clivagem entre os dois lados do Atlântico e muito menos ser obrigado a uma opção 

entre Europa e Estados Unidos.” Interessa sim valorizar a “dupla pertença”; fazer valer 

a condição de país europeu na relação com os Estados Unidos e rentabilizar a relação 

transatlântica enquanto membro da UE. 

Pinto (2009ª, p. 50) reforça esta noção, afirmando ser necessário recusar 

oposições entre alegadas dimensões atlântica e europeia, pois a segurança é na 

actualidade uma actividade multidimensional e transversalmente abrangente, sendo este 

o modo como deve ser percepcionada no contexto da segurança e defesa nacionais. Esta 

concepção não é recente, pelo contrário; Em 2000, Vasconcelos (cit. em Freire; Brito 

2010, p. 169) já referia a questão da “falsa dicotomia entre a Europa e o Atlântico”. No 

mesmo ensaio bibliográfico, Freire e Brito (2010, p. 171) expõem as considerações de 

Pereira (2007), as quais referem que um dilema entre dimensão atlântica e europeia gera 

um equilíbrio geopolítico instável entre continente e mar, advertindo que o caminho 

mais apropriado a seguir envolve necessariamente uma articulação dos dois vectores.  

 

3.4 – Comentários Finais 
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 Conceito Estratégico da Defesa Nacional, Artigo 5.º, Ponto 5.2. Além do espaço euro-atlântico, o 

Conceito apresenta como áreas prioritárias com interesse relevante para a definição do espaço estratégico 

de interesse nacional conjuntural (a nível internacional): Estados limítrofes; Magrebe; Atlântico Sul 

(especialmente Brasil); África Lusófona; Timor Leste; países com fortes comunidades de emigrantes 

nacionais; Macau; e países de origem das comunidades imigrantes em Portugal.  
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Como refere Couto (2009, p. 31), durante quatro décadas de Guerra Fria, a 

Europa encontrou-se inserida com o resto do mundo num sistema bipolar que passou 

depois, brevemente, a uma ordem unipolar de hegemonia e que agora regressa 

novamente a uma tendência de multipolaridade, na qual os pólos imediatos serão China, 

Estados Unidos da América e Rússia, não esquecendo que, a médio prazo, o Brasil e a 

UE poderão vir a alcançar uma posição de acentuada relevância. Como é óbvio, a UE e 

os Estados Unidos são (e adivinha-se que continuem a ser) os contextos fulcrais de 

adaptação e integração das opções e políticas de segurança praticadas por Portugal, 

sendo que a Aliança Atlântica deverá constituir, cada vez mais, um laço de união entre 

ambos os lados do Atlântico Norte (embora esta seja uma questão que, como 

observámos anteriormente, ainda se encontra em aberto). Portugal é um país de 

dimensão territorial terrestre reduzida mas é importante continuar a lembrar que detém 

potencialidades concretas e que faz parte activa de um sistema internacional vasto.  

Santos (2009
a
, p. 124) teoriza que, no futuro próximo, o ambiente estratégico no 

qual reside Portugal será definido de acordo com determinadas características, 

nomeadamente a globalização económica e a crise que actualmente a assola; a 

persistência das ameaças transnacionais não estatais (com relevo para o terrorismo 

jihadista e fomento de ameaças relacionadas com a disputa de recursos estratégicos 

alimentares e energéticos, aliadas à proliferação de armamento e à potencialidade de 

globalização de qualquer conflicto, mesmo sendo este, originalmente, de natureza 

estritamente local); o crescente potencial estratégico das potências emergentes a Sul e a 

Oriente; e a tendência para a multipolaridade do sistema internacional (com especial 

peso a ser acumulado na área da Ásia/Pacífico – alias, como anteriormente apontado, os 

Estados Unidos demonstram uma evolução muito considerável da sua política externa 

neste sentido geográfico). Neste cenário, o autor afirma oportunamente que se torna 

necessária uma afirmação de factores que maximizem o potencial estratégico de 

Portugal; contudo, compreendemos que a transição destas observações para 

incrementação prática poderá não vir a ocorrer. Em termos globais, Santos (2009ª, p. 

131) apela a uma redução da dependência económica; ao cultivo de valores 

culturais/nacionais distintivos; ao apoio ao investimento nos campos da investigação e 

desenvolvimento; à agilização e simplificação da organização política e administrativa 

nacional como modo de promover a eficácia e rapidez do processo de decisão; ao 

reordenamento do território de Portugal, eliminando dificuldades e vulnerabilidades 
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estratégicas; à criação de capacidades próprias para a pesquisa, protecção e exploração 

dos recursos marítimos nacionais; à promoção do sentido de justiça social e pertença 

nacional; e, finalmente, ao reforço das forças policiais, militares e serviços de 

informação, procurando a rentabilidade estratégica. Embora muitos destes pontos sejam 

notórios na sua dificuldade de promoção e/ou aplicação, a nível teórico não é difícil 

atribuir-lhe mérito e reconhecer-lhes relevância. Ao ponderar as várias vertentes aqui 

apontadas, percepcionamos que estão representados ângulos essenciais, nomeadamente 

a potencialização de valores e capacidades nacionais, procurando uma diminuição de 

dependências e representando deste modo uma perspectiva de demarcação e afirmação 

nacional (essencial para uma produtiva participação num processo contínuo de 

segurança colectiva como é fomentado pela Aliança Atlântica). Contudo, como 

anteriormente referido, é fácil compreender que a maioria destes pontos apresenta 

expectativas que, não querendo de todo apelidar de inalcançáveis, devem ser 

caracterizadas como, no mínimo, improváveis devido a vastíssimos factores limitativos 

ligados à conjuntura política e económica.  

Couto (2009, p. 66) aponta que os observadores mais pessimistas consideram a 

actual situação portuguesa semelhante às que precederam as quedas da Monarquia e 

Primeira República. Descrédito da classe política, instituições fundamentais e justiça; 

percepção de largas manchas de corrupção; promiscuidade entre decisões políticas e 

interesses privados; dívida pública de vastas dimensões. No entanto, no campo dos 

optimistas, apontam-se as maciças mudanças experienciadas em Portugal ao longo das 

últimas décadas: a instauração de uma democracia solidamente enraizada; pertença à 

UE; criação da CPLP. A estas é possível acrescentar (pois nesta investigação, não 

poderia possivelmente ficar esquecida) seis décadas de pertença à NATO.  

É difícil apresentar uma posição própria (e, em qualquer medida, definitiva) no 

contexto da presente investigação, que vá além da exposição de ambas as vertentes da 

questão, pois se não deixa de ser verdadeiro que a multiplicidade de desafios 

experienciados por Portugal se reflectem inevitavelmente na falha de uma 

potencialização concreta da política externa nacional (uma política que, mesmo dadas as 

circunstâncias anteriormente expostas, consideramos ser bastante dinâmica), também 

não é possível deixar de reconhecer que as limitações não são tão debilitantes como 

poderiam ser e as potencialidades podem vir a tornar-se (com auxílio de uma conjuntura 

correcta) exacerbadas com relativa facilidade através de medidas que não necessitam de 
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se definir como particularmente ambiciosas, exigindo apenas um apoio sólido e 

dinâmico à diplomacia e à obtenção de recursos que permitam apoiar as acções de 

segurança promovidas por Portugal. É importante que o país assegure uma autonomia 

estratégica que lhe permita não cair em absoluto regime de dependência em termos de 

política externa; a diplomacia é uma “arma” nacional por excelência, devendo ser 

manuseada de modo hábil. Como relevantemente menciona Bernardino (2010, p. 10), 

uma das formas possíveis de marcar posição de relevo no “xadrez internacional” é 

através de uma “diplomacia de presença estratégica”, ou seja, aproveitar sempre que 

possível uma oportunidade para marcar presença nas organizações, tentando fazê-lo de 

forma a deixar uma marca positiva.  

É igualmente essencial o reforço da imagem nacional, simultaneamente marca 

distintiva do país no exterior e também, percepção dos portugueses sobre si próprios 

como nação; caso o país seja incapaz de interiorizar e projectar uma marca distintiva, 

tornar-se-á cada vez menos relevante no panorama internacional (Pitta e Cunha, 2004, 

p. 43). Como aponta Cravinho (2011, p. 162), Portugal não vivendo qualquer forma de 

ameaça existencial, enfrenta o desafio de identificar como melhorar a sua 

competitividade, como tirar proveito da sua capacidade de geração de espaços e 

oportunidades de colaboração internacional, alargar o espectro de cooperação e 

assegurar novas coordenadas de política externa; pensar em grande e ser ambicioso sem 

deixar de ter os pés bem assentes no chão (Ferreira, 2011
b
). Recorrendo às palavras de 

Couto (2009, p. 86): a transformação do “poder ser” em “ser” depende, apenas, dos 

portugueses. Ser um território pequeno não é uma fatalidade. 

 

IV – Considerações Adicionais  

4.1 – NATO: Brevíssimo Enquadramento Conceptual 

Embora o cerne da presente investigação não se prenda com o enquadramento 

formal das questões nas grandes linhas teóricas das relações internacionais como campo 

de estudos académicos (afinal, a adopção de perspectivas por parte de múltiplos 

investigadores como fundo bibliográfico supõe, naturalmente, a exposição de ideias 

entrincheiradas em variadíssimas correntes ideológicas, repletas de nuances, variações e 

adaptações realizadas a cada contribuição, não sendo de todo ambição desta 

investigação evidenciar as origens formais destes pensamentos, mas sim a expressão 
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efectiva dos mesmos), considerámos que seria conveniente referir em brevíssimos 

traços simplificados, determinadas noções teóricas. Sendo a NATO pano de fundo 

dinâmico para todas as relações/considerações estabelecidas ao longo destas páginas, 

consideramos que se torna relevante localizar a instituição em termos de grandes 

correntes de pensamento do campo das relações internacionais. 

 Como temos referido, a Aliança Atlântica é um caso curioso de predominância 

sobre circunstâncias; tendo perdido na passagem do sistema internacional da 

bipolaridade para a unipolaridade
76

 a mais considerável vertente do seu propósito, a 

NATO não só sobreviveu como cresceu, refinando-se e adaptando-se a exigências de 

eras radicalmente distintas da que a viu nascer. Hans Morgenthau, figura de referência 

da corrente realista clássica, refere (1993, p. 197) que as alianças são, historicamente, a 

mais importante manifestação de balanço do poder. O autor refere que quando duas 

nações competem, as mesmas possuem três escolhas possíveis de modo a manter ou 

melhorar as suas posições de poder relativo: estas podem procurar incrementar o seu 

próprio poder; juntar ao seu poder o poder de outras nações; ou procurar bloquear o 

acesso do poder de outras nações ao seu adversário. Tomando a primeira opção, é dada 

origem a uma corrida ao armamento. Tomando a segunda ou terceira opções, surgem as 

políticas de aliança. Estas são determinadas na corrente de pensamento do autor como 

usualmente temporárias, permanecendo essencialmente em períodos de conflicto (1993, 

p. 199). No entanto, com a NATO, este não foi o caso pois a Aliança manteve-se como 

meio de referência no que diz respeito à segurança e defesa dos seus Estados-membros.   

Esta permanência foi, no entanto, complexa de consolidar em termos teóricos. 

Mesmo com o neo-realismo de Waltz, a questão da NATO pós-URSS manteve-se em 

aberto. O autor anunciou em 1993 (p. 76) que a Organização tinha não os seus dias, mas 

os seus anos contados, sendo mais tarde forçado a admitir (2000, p. 19) que esta 

expectativa não se havia verificado. Waltz nega no entanto uma explicação de natureza 

institucionalista para a continuidade da NATO (indo além do ponto que, após criada e 

solidamente estabelecida, é difícil para uma organização simplesmente desaparecer pois 
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 Existem diversas perspectivas acerca da passagem à unipolaridade com o fim da Guerra Fria no que diz 

respeito a este tipo de ordem ser mais ou menos estável que a dualidade das décadas anteriores. 

Concordamos essencialmente com Monteiro, N.P. (2011) na afirmação que a unipolaridade não é 

pacífica, prisma suportado pelo autor (p. 11) com a afirmação que as duas primeiras décadas do sistema 

unipolar constituíram, para os Estados Unidos, 25% do tempo total em que a nação esteve envolvida em 

conflictos.  
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existem vastos números de burocratas que trabalham no sentido de perpetuar a mesma); 

o autor foca em vez disso, naturalmente, uma perspectiva realista da questão, citando 

John Kornblum
77

 (p. 20), o qual refere que a Aliança é um meio para a aplicação de 

poder e visão relativa à defesa por parte dos Estados Unidos na Europa, justificando-se 

deste modo o revitalizar da apelidada “moribunda” Organização, exemplificando como 

estados poderosos criam e mantêm instituições como meio de servir os seus interesses. 

Waltz critica particularmente a perspectiva institucionalista com recurso ao exemplo 

NATO, afirmando (2000, p. 25) que a teoria institucional apresenta uma fraqueza clara 

ao atribuir a instituições efeitos causais que têm origem nos estados e não nas mesmas. 

O papel dos Estados Unidos na Aliança Atlântica é, para Waltz, a chave da questão da 

continuidade da organização. O interesse estado-unidense em manter um peso 

acentuado sobre opções estratégicas tomadas no espaço europeu Ocidental (contíguo e 

intimamente ligado ao espaço atlântico) justifica deste modo, para o autor, a 

continuidade da Aliança Atlântica.  

Em oposição às percepções expressas por Waltz, encontram-se as considerações 

de natureza neo-liberal (institucionalistas), sendo Robert Keohane um porta-voz 

relevante das mesmas. Keohane em associação com Martin (1995, p. 40) expõe o que 

apelida de “lógica falaciosa do realismo”, expressando (p. 42) que a NATO foi mais que 

uma manifestação do sistema bipolar durante a Guerra Fria, tornando-se relevante por 

mérito próprio. Este ângulo de análise é potencializado pela concepção de que as 

instituições possuem uma relevância própria em paralelo às realidades do poder (que as 

possam promover), ou seja, o seu impacto varia.  

Martin e Simmons (1998, p. 742) apontam um importante factor no seguimento 

de ambas as considerações; as autoras referem que as perspectivas realistas têm ditado 

um debate essencialmente bipartido em dois grandes campos: um no qual as instituições 

têm relevância e outro no qual não têm; este tipo de debate fecha, segundo Martin e 

Simmons, a porta a várias importantes opções em termos de investigação, limitando 

demasiado a questão tanto por parte de realistas como institucionalistas. Esta 

preocupação é compreensível, afinal o declive entre perspectivas define-se como 

acentuado. Por um lado, temos a concepção de NATO como pouco mais que uma 

expressão do desejo estado-unidense de manter um controlo palpável sobre opções 
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europeias e por outro, a Aliança Atlântica é percepcionada como entidade de mérito 

próprio que tem contribuindo activamente para a manutenção da segurança na Europa 

durante e pós-Guerra Fria. No contexto da questão NATO, um ponto particular é difícil 

de subvalorizar: a Aliança é funcionalmente intergovernamental, ou seja, 

independentemente dos factores apontados pela esfera realista, os Estados Unidos não 

detêm poder absoluto sobre a entidade. Como temos vindo a afirmar ao longo da 

investigação, esta nação exerce (por questões absolutamente auto-evidentes) um peso 

acrescido sobre contexto dos 28 Estados-membros; mas, como tivemos igualmente a 

oportunidade de observar, as perspectivas/acções enraizadas na política externa dos 

Estados Unidos não têm uma aceitação imediata e absoluta no contexto da Organização 

(como provou a cerrada divisão EUA-Europa em relação à intervenção no Iraque). 

Através de um percurso conceptual alternativo (em relação à Aliança Atlântica) 

ao neo-realismo e neo-liberalismo, deparamo-nos com as perspectivas construtivista e 

intergovernamentalista. No que diz respeito ao construtivismo, Wendt é uma das figuras 

de referência da corrente de pensamento que recusa a anarquia como estrutura 

definidora das relações internacionais; o construtivismo assume que o sistema 

internacional pode variar entre conflicto e cooperação pois o processo é dinâmico e 

encontra-se em constante mutação. Neste sentido, a NATO vem inclusive ganhar um 

significado mais profundo, pois passam a ser tomadas em conta as relações de 

cooperação entre os Estados-membros, abrindo a porta a um entendimento da 

Organização como comunidade de segurança e não apenas como simples aliança 

reaccionária. Wendt (1999, p. 300) explicita que a segurança colectiva é baseada no 

princípio de ajuda mútua, o clássico “um por todos e todos por um”. Este sistema 

disponibiliza assistência por parte de todos os elementos quando um é atacado, tendo 

em conta que os restantes aliados, ao prestarem auxílio, não recebem qualquer tipo de 

mais-valia. Aqui, o autor (p. 301) aponta a importante distinção entre aliado e amigo e, 

consequentemente, entre aliança e segurança colectiva; enquanto uma aliança 

tradicional conta com limites específicos, já que a colaboração dos membros é ancorada 

em interesses individuais perante uma ameaça comum e será dissolvida a quando do fim 

dessa mesma ameaça, uma comunidade de segurança não possui limites específicos nem 

temporais nem em relação a ameaças (o “quem” ou “quando” é irrelevante), pois os 

membros definem-se em permanência como uma unidade. Além do mais, Wendt 

(p.301) refere que, em alianças, os membros encaram o facto de que as capacidades 
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militares dos seus aliados podem vir a ser usadas contra si próprios a quando do fim da 

aliança, enquanto no campo da segurança colectiva, capacidades militares individuais 

são entendidas como trunfo colectivo. O conceito de comunidade de segurança foi 

delineado em primeiro lugar por Deutsch, o qual (cit. em Nelsen; Stubb, 2003, p. 123) 

explicitou que este termo se aplica a um grupo que se tornou “integrado”, que detém um 

“sentido de comunidade” levado a cabo em moldes pacíficos, ou seja, o entendimento 

que a resolução de questões comuns deverá ser efectuada com recurso a procedimentos 

institucionalizados; o termo foi igualmente abordado por Buzan (1991, p. 436) que 

assumiu as comunidades de segurança como a característica dominante do pós-Guerra 

Fria entre os principais centros de poder capitalista.     

Wendt divide então a política internacional em três culturas de segurança 

distintas – Hobbesiana, Lockeana e Kantiana – as quais reflectem as respectivas (e 

socialmente construídas) relações entre estados; na cultura Hobbesiana a inimizade é o 

traço característico, enquanto na cultura Lockeana, a rivalidade é marcante, 

possibilitando as relações entre estados numa perspectiva instrumental mútua (levando 

ao balanço de poder ao invés do conflicto directo por supremacia absoluta). Wendt 

posiciona a Aliança Atlântica numa perspectiva Kantiana, a qual é baseada no papel 

estrutural de relações de amizade, sendo definida por dois princípios: regra de não-

violência (resolução de disputas sem conflicto ou ameaça de conflicto) e a, 

anteriormente ilustrada, regra de assistência mútua (Behnke, 2013, p. 47).  

No que diz respeito a teorias intergovernamentalistas, estas são 

consideravelmente distintas das anteriormente tocadas, não se debruçando directamente 

sobre a NATO (considerando usualmente ONU e União Europeia de modo a observar o 

princípio de cooperação intergovernamental no seio de uma organização internacional), 

mas podendo ser perspectivadas em relação à mesma, especialmente no campo da 

integração. Hoffmann (1966, p. 862) refere que os estados-nação não são apenas uma 

forma de organização social, mas também factores para uma não-integração a nível 

internacional, ou seja, uma organização intergovernamental é desafiante de manter pois 

o nível de unificação que este modelo requer é extremamente acentuado; usualmente, 

cada estado encontra-se a braços com as suas próprias questões e preocupações, 

resultado em perspectivas distintas no que diz respeito a questões externas. Como 

Hoffmann (1966, p. 863) habilmente refere, diferendos a nível doméstico e visões 

diferentes sobre o mundo significam, obviamente, políticas externas divergentes. A 
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NATO representa em determinada medida um ultrapassar das limitações apontadas por 

Hoffmann, já que constitui não apenas uma comunidade com vista à segurança, mas 

também uma comunidade de valores partilhados, não negando naturalmente a 

intensidade do poder do ângulo defensivo; esta intensidade é particularmente explícita 

quando considerada em paralelo ao processo de integração europeia (UE), o qual ainda 

se define como instável no campo da defesa. 

Esta consideração traz-nos à área das perspectivas apelidadas de 

neoconservadoristas, características essencialmente associada a estudiosos estado-

unidenses. Kagan (2004, p. 84) por exemplo teoriza que os esforços por parte da Europa 

de se demarcar dos Estados Unidos alargaram a divisão transatlântica; o autor refere que 

o desejo por parte dos aliados no velho continente de estabelecer uma identidade 

europeia independente de influência estado-unidense, causou a impressão nos EUA de 

que o Ocidente já não seria uma entidade unificada e que a Europa tornar-se-ia, por este 

prisma, apenas mais um polo do sistema multipolar; ou seja, a política externa europeia 

seria igualmente externa à própria NATO. Kagan (2004, p. 156) expressa que os 

Estados Unidos já cederam considerável influência aos aliados europeus, pois estes 

votam em pé de igualdade com a (apelidada pelo autor) superpotência; Kagan refere-se 

aliás ao processo de decisão no seio da NATO como “atrapalhado” e “constrangido” 

(2004, p. 54). O autor (2008, p. 23) levanta ainda a questão das potencialidades reais da 

Europa, especialmente se esta se encontrasse em conflicto, por exemplo, com a Rússia 

devido a questões ligadas a jovens democracias de Leste como a Ucrânia (lembremos 

que, como explicita Kagan, 2008, p. 61, mesmo em relação à própria NATO a atitude 

Russa é de hostilidade). Independentemente da ideologia expressa, é relevante 

compreender que o autor toca uma questão pertinente, pois podemos apenas especular 

acerca da escala de reacção por parte de Moscovo em relação a acções promovidas pela 

UE, entidade ainda consideravelmente limitada em termos de capacidades militares.      

As perspectivas neoconservadoristas não têm sido pacíficas em relação à Europa 

e, consequentemente, à NATO como entidade plural e bicontinental. Fukuyama 

contrariamente a Kagan, teoriza (2006, p. 74) que a quebra no entendimento 

transatlântico que de modo tão acentuado marcou a Aliança Atlântica ao longo dos 

últimos anos parte exactamente de perspectivas neoconservadoristas nos Estados 

Unidos e não da atitude europeia. Fukuyama refere que, enquanto no pós-Guerra Fria as 

democracias europeias e a NATO se tornaram sinónimo de sistema democrático e 
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multilateralidade, anos mais tarde, quando se tornou claro que a intervenção no Iraque 

não seria universalmente apoiada pelos aliados europeus, os mesmos foram 

caracterizados como democraticamente imperfeitos e mesmo como anti-Americanos 

(sendo a Aliança Atlântica, segundo Fukuyama, 2006, p. 172 “rejeitada” por muitos 

neoconservadores), perspectiva evidenciada pela expressão “coalition of the willing” 

adoptada por parte da Administração Bush Jr. em relação ao grupo de países que 

apresentou apoio em relação à invasão do Iraque em 2003.  

  Consideramos então, sumariamente, ser seguro falar da Aliança Atlântica 

maioritariamente com recurso às perspectivas de Wendt, afirmando a mesma como 

comunidade a de segurança; a conjuntura actual de crise económica (e ideológica em 

algumas partes do globo), em associação às mudanças extremamente significativas que 

o 11 de Setembro de 2001 apresentou, têm vindo a ditar a necessidade de uma 

manutenção contínua do “elo” que é a NATO. Apesar de crises e diferendos internos, 

esta é uma entidade que tem desafiando expectativas e constituindo um desafio 

acrescido de definição perante uma multiplicidade de perspectivas teóricas. 

 

Será relevante salientar ainda uma última questão relativa ao enquadramento 

conceptual da Aliança Atlântica, prendendo-se esta com a integração de pequenos 

estados. Como refere Elman (1995, p. 172), os pensadores das relações internacionais 

têm-se debruçado frequentemente sobre as políticas externas de grandes poderes, 

relegando para um distante segundo plano o estudo dos pequenos estados. Este ponto é 

de particular importância na NATO, pois como aponta Gaspar (2007, p. 121), a Aliança 

Atlântica não integrou apenas Estados Unidos, Canadá e potências europeias como a 

França e Reino Unido, mas também a maior parte dos pequenos estados da Europa 

Ocidental. Gaspar refere que: 

 

“Os pequenos Estados da Europa Ocidental tiveram, desde a Guerra Fria, uma 

posição admirável e sem precedentes, no sentido em que a construção do 

arquipélago kantiano delimitado pela aliança das democracias ocidentais 

neutralizou os dilemas de segurança na competição entre os Estados integrados 

nesse espaço.” (Gaspar, 2007, p. 141) 
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Embora o autor aponte que os pequenos estados renunciaram ao exercício 

directo de uma parte relevante da sua soberania com esta integração, devido a limitações 

auto-evidentes, a adaptação dos mesmos às realidades que os circundam é essencial e a 

integração na NATO permite o alcance de uma posição destacada difícil ou impossível 

de assegurar a título individual. Além do mais, esta mesma posição é certamente mais 

acentuada no seio da Aliança Atlântica que no contexto de outras organizações 

internacionais. O caso de Portugal por exemplo é evidente; Gaspar (2007, p. 133) 

lembra que a participação militar portuguesa em missões levadas a cabo pela 

Organização, possibilitou o fortalecimento da posição nacional não apenas na NATO, 

mas também, a nível mais lato, no contexto próprio europeu.     

 

4.2 – CE 2010 – Perspectivas Internacionais 

Considerámos que seria incorrecto apresentar perspectivas de investigadores 

nacionais acerca do CE 2010 sem providenciar, pelo menos, uma brevíssima base de 

comparação composta por posições expressas por vozes relevantes de outras 

nacionalidades. Assim, procedemos à recolha de uma amostra (que pretendemos 

assegurar como diversa) exemplificativa do modo como o Conceito Estratégico da 

Aliança Atlântica foi recebido fora de Portugal.  

Como referiu Cuccia (2010, p. 22), fazer com que o Conceito Estratégico seja 

“acertado” é o primeiro passo para a manutenção da “saúde” e relevância da Aliança. 

Recordemos que este é o documento âncora da NATO, delineando estratégias que se 

desenrolam ao longo de vários anos, sendo vital que o mesmo tenha capacidade de 

prevalecer perante o teste do tempo. À semelhança do equilíbrio que já tinha sido 

anteriormente evidenciado por investigadores nacionais, ao alargar o espectro de análise 

a vozes internacionais, temos a oportunidade de constatar que o CE 2010 não disfrutou 

de uma recepção uniforme, existindo aqueles que lhe reconhecem valor concreto 

(especialmente numa perspectiva evolucionista, ou seja, como promotor de políticas que 

se virão a desenvolver ao longo dos próximos anos) e outros que o proclamam como 

limitado e não correspondente a expectativas e necessidades.   

 Não há, independentemente da perspectiva adoptada, como ignorar um ponto-

chave: a adopção de um conceito estratégico é uma tarefa inevitavelmente complexa. 

Shea (2011, p. 25) coloca a questão em termos interessantes, referindo que a elaboração 
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de conceitos estratégicos (em geral) é um processo desafiante para as instituições, pois 

se resultarem numa afirmação demasiado acentuada do status quo, terão sido um 

despender inútil de tempo e esforço; contudo, se foram demasiado inovadores, a 

relevância basilar da própria instituição poderá ser posta em causa. Assim, segundo 

Shea, é desejável que um documento desta natureza se defina numa linha de 

reafirmação e renovação, relembrando os motivos pelos quais a entidade que o produz 

deve continuar a existir, ao mesmo tempo que afirma as mudanças necessárias sem as 

quais novas políticas não poderão vir a ser implementadas. Para o autor, o CE 2010 

reflecte este balanço gradual e evolucionário, apesar de os termos utilizados para a 

descrição do documento terem sido dotados de uma natureza mais radical como, por 

exemplo, através do uso da expressão “NATO 3.0”
78

. Embora não tenhamos qualquer 

problema em reconhecer uma acentuada validade no pensamento expresso por Shea, 

observamos que a divisão entre investigadores nesta temática é acentuada e claro, 

ambos os lados providenciam diversos argumentos fortes.  

 Oferecendo uma perspectiva de carácter positivo sobre a questão, encontramos 

Olshausen (2011, p. 12) que afirma uma evolução clara no background do CE 2010 

(culminando na aprovação do mesmo), referindo que este constitui um claro “sim” por 

parte dos aliados no sentido de tornar a NATO numa genuína Aliança para o século 

XXI. Para o autor (p. 15), o CE de 2010 descreve, pela primeira vez, a NATO na era da 

globalização. Aliboni (2011, p. 158) afirma em continuidade com esta linha de 

pensamento, que a Aliança toma agora em consideração a segurança dos seus membros 

num sentido global, encontrando-se preparada para agir, também, globalmente (p. 159). 

O auto expressa igualmente que o CE 2010 é um significativo passo em frente para a 

Aliança. Embora esta seja uma afirmação naturalmente discutível, Wittman (2011, p. 

33) lembra que o processo de preparação do CE envolveu uma considerável reflexão 

por parte dos diferentes Estados-membros, já que cada um necessitou de ponderar as 

suas particulares políticas de segurança, prioridades e interesses; deste modo, se o facto 

do CE 2010 ser (como aponta Aliboni) “significativo” é discutível, será difícil não 

assumir que o mesmo se constitui como um passo em frente para a Aliança e, como 

aponta Flockhart (2011, p. 41), o próprio processo de adopção de um novo CE já teve 
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 O termo NATO 3.0 parte do Secretário-Geral Anders Fogh Rasmussen. Para Rasmussen, a Aliança 

Atlântica definiu-se ao longo do período da Guerra Fria como uma versão “1.0”; entre 1991 e 2011 a 

NATO viveu a era “2.0” e, com a discussão e aprovação do CE 2010, a Organização inicia uma terceira 

versão de si própria (apelidada, naturalmente, de “3.0”).  
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efeitos positivos na Aliança, sendo compreensivelmente e obviamente preferível a um 

ambiente de marasmo.  

Contudo, levantaram-se natural e igualmente vozes em tom mais negativo para 

com a validade e utilidade do Conceito Estratégico de 2010; Webber (2011, p. 99) por 

exemplo, expressa uma perspectiva na qual considera o CE apenas como “modesto” 

pois a NATO encontra-se politicamente exausta com a campanha no Afeganistão 

(perspectiva apoiada por Kamp – 2011
b
, p. 168 – que refere a intervenção em solo 

Afegão como factor essencial na perda de contacto da NATO com a sua raison d’être), 

desorientada pela natureza efémera da estratégia aplicada no Iraque e constrangida pela 

austeridade aplicada à área da defesa na actualidade. O autor afirma que o documento 

evitou um processo de pensamento criativo, não assegurando possibilidades concretas 

para a Aliança. Webber menciona ainda (p. 102) que o facto de o CE ser, na opinião do 

autor, tão previsível, contrasta severamente com o exercício de consulta que o precedeu. 

Webber expressa que o processo de construção de um consenso entre os aliados nunca 

iria produzir desenvolvimentos significativos em áreas sensíveis como o processo de 

tomada de decisão no seio da Aliança ou partilha de responsabilidades (lembramos a 

questão da diferença em gastos entre EUA e aliados Europeus para com as necessidades 

operacionais da Organização); atendendo a esta linha de pensamento, como sumariza 

Korteweg (2011, p. 20), o CE 2010 evitou lidar com as questões difíceis. Contudo, o 

autor ressalva (p. 21) que a ambiguidade que percepciona no documento permite, num 

aspecto positivo, o incentivo à “diplomacia activa”. Esta poderá ser uma vertente 

interessante; aliás, Godzimirski, Græger e Haugevik (2010, p. 18) recordam que, numa 

organização que conta com 28 membros e vários outros parceiros, uma resposta 

estandardizada a todas as situações causaria conflictos internos e, consequentemente, 

consideráveis desafios, devendo haver com certeza algum espaço à flexibilidade.  

Webber (2011, p. 103) expressa ainda uma outra perspectiva curiosa acerca do 

documento, referindo que existe uma determinada ironia no mesmo; para o autor, esta 

jaz no facto que a Aliança, tendo sido – segundo Webber – testada ao limite em um 

único cenário de guerra, avalia a sua relevância não pelo que pode fazer, mas pelo que 

poderá vir a fazer, de modo a proteger os seus interesses perante distantes e abstractas 

ameaças. Também nesta linha de pensamento, Naumann (2011ª) refere que a maioria 

dos países da Aliança não se encontram adequadamente preparados para lidar com o 

que apelida de “desafios do nosso tempo”, entre os quais se encontram o terrorismo, os 
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cyber ataques e a proliferação de armas de destruição maciça. Esta perspectiva vai de 

encontro à expressa por Cervera (2011, p. 50), na qual o autor apelida o documento de 

vago (por esta mesma razão, já que este inclui referencias a ameaças de várias 

naturezas, ambientais por exemplo, mas não define como lidar com as mesmas a um 

nível específico) e incompleto pois Cervera expressa que, na sua opinião, o mesmo não 

toma partido das lições aprendidas nos Balcãs e Afeganistão e não faz menção a 

avaliações estratégias concretas de regiões próximas ao espaço da Aliança Atlântica, 

nomeadamente o Magrebe, Cáucaso, Médio Oriente e Estremo Oriente.   

Biscop (2011, p. 106) refere que o CE 2010 não abre novos caminhos para a 

NATO e providencia apenas as respostas que já eram esperadas, detendo acentuadas 

ambiguidades devido ao modo como, segundo o autor, tenta reconciliar dois percursos 

distintos: reafirmar o “core business” e prosseguir com novas linhas de acção. Embora 

seja possível referir que teriam sido desejáveis (perante a vasta preparação do 

documento) expressões mais aprofundadas em determinadas áreas, é importante 

reconhecer a existência de inovação no documento sem a qual seria, afinal, 

perfeitamente dispensável. Shea (2011, p. 28) aponta três áreas de inovação no mesmo: 

a necessária adaptação aos novos desafios de segurança, uma área na qual o autor refere 

que a NATO não se pode dar ao luxo de não se definir como um “jogador de peso” 

(embora, como observámos anteriormente, esta é uma tarefa que apresenta 

consideráveis dificuldades para a Aliança Atlântica como um todo e para os seus 

Estados-membros individualmente); as parcerias que se definem na actualidade como 

essenciais; e a prevenção [gestão] de crises, a qual deve ser activamente preparada, 

exigindo uma mudança na cultura de segurança de vários aliados, permitindo uma 

eficaz troca de informações, assim como consultas/decisões céleres. Flockhart (2011, p. 

21) refere acerca desta última área (“crisis management”) que é surpreendente a 

elevação da mesma a “core task”
79

, já que a experiência da Aliança em cenários como o 

Afeganistão tem sido desafiante; este cenário demonstra aliás, segundo Gnesotto (2010, 

p. 11), as falhas de estratégias puramente militares e ausência de uma estratégia política 

abrangente, algo que o CE 2010 toca mas ainda de modo pouco definido. No que diz 

respeito às parcerias, Moore (2012, p. 63) lembra que, embora as novas políticas tenham 

o potencial de facilitar o diálogo e a cooperação prática com diversos parceiros, a 
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 Lembremos contudo que a área já havia sido contemplada no CE 1999, Artigo.
o
 10, sob a bandeira de 

“Deterrence and Defense” uma de três security tasks fundamentais apontadas no documento.  
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NATO poderá vir a deparar-se com dilemas neste campo, pois necessitará de 

desenvolver relações mais próximas com nações de relevo como, por exemplo, a China, 

entidade não democrática mas com um peso inegável e crescente no sistema político e 

estratégico internacional (p. 68). A autora lembra (p. 69) que as parcerias não podem ser 

um fim em si próprias, a NATO necessita de articular com clareza os objectivos 

estratégicos mais amplos que ambiciona servir. Este é aliás um ponto necessariamente 

comum ao longo de toda a política de acção da NATO: clareza de objectivos. Flockhart 

(2011, p. 44) afirma que uma das grandes lições do envolvimento no Afeganistão é 

precisamente esta necessidade na clareza da definição dos objectivos (missão) antes do 

início de um envolvimento activo.  

O Conceito Estratégico de 2010 é apelidado por Wittman (2011, p. 36) como 

“corajoso”, embora o texto “elegante” (p. 37) esconda, segundo o autor, o facto de não 

existir uma solidez concreta em aspectos chave. Wittman (2011, p. 42) conclui que o 

CE 2010 faz um bom apelo pela relevância da NATO no século XXI, mas cabe aos 

aliados providenciarem a vontade política e meios necessários para tornar possível 

percorrer os caminhos por estes delineados. Esta é uma questão em aberto, essencial e 

complexa; o CE encontra-se dependente das acções individuais dos aliados para 

respostas colectivas às funções e problemáticas identificadas ao longo das suas páginas; 

contudo, um consenso fluido entre os Estados-membros mantém-se como algo 

complexo de alcançar.  

Godzimirski, Græger e Haugevik (2010, p. 5) questionam se a NATO se está a 

transformar numa organização de segurança à lá carte, servido caso a caso os interesses 

de parceiros, Estados-membros ou “constelações” (os autores referem como 

constelações grupos de estados com interesses comuns; por exemplo, Reino Unido, 

Dinamarca, Noruega, Holanda e Canadá constituem, para os autores, a constelação dos 

“Atlantistas”; França, Bélgica e Alemanha são denominadas como “Core Europe”; e 

Grécia, Portugal e Espanha constituem o “Club Med”). Esta possibilidade é referenciada 

pelos autores, embora dotada de limitações (pois a mesma poderia provocar, por 

exemplo, dissolução da coesão da entidade) como uma possível solução para as 

dificuldades no processo interno de tomada de decisões estratégicas, permitindo aos 

aliados escolher a partir de um “menu” de possíveis modos de cooperação/acção. 

Embora a possibilidade apontada por Godzimirski, Græger e Haugevik seja 

interessante, não podemos deixar de sentir que uma estruturação desta natureza no seio 



  

103 

 

da NATO retiraria um peso tremendo a uma das particularidades mais significativas da 

entidade: o falar a uma só voz. Certamente este é um processo lento (obtenção de 

consenso), mas é igualmente muito particular e merecedor de preservação. Naumann 

(2011ª) afirma que os Estados Unidos mantêm o seu papel de principais promotores de 

estabilidade na Europa, já que os próprios europeus, no seu estado actual de coesão 

reduzida, não são capazes de lidar com os desafios mais relevantes. Esta é (como 

tivemos a oportunidade de constatar em subcapítulos anteriores) uma perspectiva 

comum perante a Aliança Atlântica, a preponderância dos Estados Unidos no seio da 

entidade; contudo, a quando do processo de decisão, os EUA encontram-se em pé de 

igualdade com os aliados europeus, afirmando deste modo a particularidade positiva do 

funcionamento da Organização as is e evidenciado como o fim de um processo desta 

natureza poderia, igualmente, significar o fim da NATO como Aliança dotada de um 

igualitarismo decisório raro.  

Kamp (2011
b
, p. 172) refere que, embora o CE não resolva certamente todos os 

problemas da NATO, o delinear de uma nova estratégica não constitui um fim, mas sim 

um início; perspectiva comum a Nauman (2011
b
, p. 38) que nomeia o documento como 

base sólida para um futuro desenvolvimento da Aliança Atlântica. Não temos 

dificuldade em adoptar a perspectiva expressa pelos autores; a NATO não é, não foi, 

nem poderá ser uma entidade estática. O próprio facto de existir uma Aliança Atlântica 

em 2013 comprova que um contínuo processo de mudança continuará a ser a chave para 

o desenvolvimento da instituição no futuro. O Conceito Estratégico é extremamente 

significativo como “bandeira hasteada” sobre a Organização, mas não é um fim em si 

próprio. Como refere oportunamente Shea (2010), as possibilidades associadas ao CE 

são concretas apenas mediante a disposição por parte da NATO para, de facto, as 

implementar.  

Daalder (2011) expressa que, na actualidade, a Aliança Atlântica está mais 

ocupada que nunca, trabalha com mais aliados que nunca e é necessitada por parte de 

mais pessoas que nunca. A NATO encontra-se certamente ocupada pois são numerosas 

as questões em aberto (Afeganistão, crise económica, relacionamento com a UE, 

relacionamento com a Rússia, desenvolvimento de respostas a novas ameaças); trabalha 

de facto com um número acrescido de aliados (alguns dos quais com peso cada vez mis 

acentuado no sistema político/estratégico internacional); e é necessitada por parte de um 

vasto número de pessoas (não esquecendo os próprios habitantes do espaço geográfico 



  

104 

 

que primordialmente defende – garantia de segurança e continuação do modo de vida 

dos mesmos). Contudo, nem todos atribuem um outlook tão positivo à instituição; 

diferentes autores afirmam diferentes pesos para a NATO e, mais concretamente 

relevante para a presente consideração, para o CE de 2010. Escolher focar pontos mais 

positivos ou negativos fica ao critério individual; no entanto, o que podemos facilmente 

retirar deste subcapítulo (o qual pretendemos ter dotado da necessária pluralidade de 

exposição de perspectivas) é a clara evidencia que quaisquer mudanças na Aliança 

Atlântica não são nem virão a ser pacíficas, existindo pontos de vista consideravelmente 

distintos perante expressões comuns (por parte da NATO), os quais se dividem por uma 

grande variedade de nacionalidades e percursos teóricos.  

 

4.3 – Contribuições Adicionais 

Após ponderarmos inicialmente os grandes eixos problemáticos presentes nesta 

investigação, não pudémos deixar de sentir a necessidade de procurar colocar em termos 

mais directos determinadas questões. Como mencionámos anteriormente, existem 

pontos que consideramos terem sido deixados algo em aberto, existindo deste modo 

espaço para uma clarificação e exploração adicionais. Além do mais, considerámos que 

providenciar uma selecção de percepções actuais sobre a temática em estudo (já que um 

ponto fulcral da mesma, o Conceito Estratégico de 2010, conta já com dois anos de 

implementação) seria relevante não apenas para a presente investigação, mas como 

possível fonte de referências para outras actividades da mesma natureza.   

Optámos então por proceder ao delinear de uma estratégia para recolha de 

breves informações adicionais. Neste contexto, foram selecionados onze investigadores 

de peso qualitativo (considerado) superior na selecção bibliográfica para o corpo da 

investigação, os quais foram seguidamente contactados com um pedido de cooperação. 

Considerámos ser relevante procurar estabelecer um certo equilíbrio entre o número de 

civis e militares abordados de modo a garantir que o peso das opiniões expressas não 

penderia excessivamente para nenhum dos campos; tal acabou por não ser possível na 

sua forma mais directa, pois após onze contactados, oito investigadores concordaram 

em prestar o seu contributo: três civis e cinco ligados às Forças Armadas; deixamos 

então a ressalva. Foi realizado ainda um contacto adicional com o Exmo. Sr. 

Embaixador da Delegação Portuguesa na NATO em Bruxelas, João Mira Gomes, o qual 

providenciou o seu contributo; contudo, o mesmo será apenas anexado e não analisado a 
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par das restantes contribuições pois não considerámos que, encontrando-se o Exmo. Sr. 

Embaixador em funções, esta perspectiva oficial apresenta-se num tom necessariamente 

distinto das restantes, sendo relevante de modo mais acentuado pela sua 

representatividade formal. 

O método selecionado para a recolha de informação consistiu no envio (entre os 

dias 19 e 23 de Fevereiro de 2013) de cinco questões aos participantes; estas questões 

definiram-se como estandardizadas, ou seja, o mesmo documento foi providenciado a 

todos os investigadores. As questões permitiam um quão extenso ou limitado 

desenvolvimento o inquirido desejasse, não estando, obviamente, o controlo deste factor 

nas nossas mãos. A escolha de envio do documento apresentou-se no plano conceptual 

como a opção metodológica de potencial mais afirmado. Compreendendo perfeitamente 

que os investigadores abordados detêm responsabilidades acentuadas e uma agenda 

preenchida; considerámos por isso irrealista perseguir o assegurar de entrevistas 

presenciais, opção que foi apenas expressamente requerida por um dos inquiridos
80

, 

enquadrando-se no entanto na metodologia dos restantes materiais, pois as questões 

foram precisamente as mesmas.   

Os resultados variaram em termos de extensão e profundidade analítica, sendo 

impossível negar que, a nível geral, as participações ficaram (se nos é permitida a 

abertura) aquém das certamente vastas potencialidades dos inquiridos. Contudo, 

compreendemos as limitações dos mesmos em termos de disponibilidade e não nos 

encontrávamos certamente em posição de exigir quaisquer objectivos em termos de 

extensão das contribuições. Apresentamos as mesmas como foram gentilmente cedidas.   

Os materiais obtidos são, compreensivelmente, dotados e uma natureza mais 

aberta e directa que os figurados no catálogo bibliográfico da investigação. As 

perspectivas selecionadas são neste subcapítulo apresentadas após cada questão, sendo 

incluído um brevíssimo comentário crítico após as mesmas, dotado naturalmente de 

toda a humildade que as circunstâncias ditam. 
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 O Excelentíssimo Sr. General Luís Valença Pinto teve a amabilidade de providenciar a hipótese de 

estabelecer um contacto pessoal, de modo a mais aprofundadamente explorar as questões colocadas. O 

questionário apresentado ao Exmo. Sr. General foi exactamente o mesmo distribuído aos restantes 

investigadores que concordaram contribuir com os seus conhecimentos para esta investigação e as 

questões paralelas que surgiram no contexto das respostas providenciadas pelo Exmo. Sr. General, 

procuraram unicamente esclarecimentos adicionais ao que já tinha sido mencionado. A entrevista 

decorreu em local público no dia 5 de Março de 2013, pelas 10 horas da manhã, tendo sido gravada e 

posteriormente transcrita de modo a poder figurar em apêndice.  
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Questão 1: “Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?” 

 

Rodrigues (Apêndice E, p. xxvii) menciona que, embora o Governo português 

nunca tenha tornado públicas as suas expectativas em relação ao CE 2010
81

, é possível 

deduzir-se através de declarações feitas no período preliminar de debate que Portugal 

pretendia ver privilegiadas duas ideias: a NATO deveria manter-se como uma 

organização regional e deveria também começar a “ocupar-se” também do Atlântico 

Sul, objetivo que Portugal poderia ajudar a concretizar dadas as suas ligações históricas 

e culturais. O autor afirma que, na sua perspectiva, o primeiro ponto acabou por não ser 

clarificado e, quanto ao segundo, o mesmo não mereceu consenso. No que diz respeito à 

natureza da NATO como entidade, em linha com o pensamento de Rodrigues, Saraiva 

(Apêndice G, p. xxxii) afirma que o CE 2010 ficou de facto aquém das expectativas, 

pois o mesmo afastou-se da essência da Organização como pacto militar defensivo da 

área euro-atlântica o que, perante o ponto de vista da autora, desvalorizou igualmente a 

área de intervenção e interesse de Portugal, nomeadamente o Atlântico e Norte de 

África. 

Espírito Santo (Apêndice B, p. iii) afirma que o novo Conceito Estratégico da 

NATO vem na continuidade dos documentos anteriores (de 1991 e 1999), já que a 

NATO tem procurado adaptar-se aos novos ambientes estratégicos globais; contudo, o 

autor expressa igualmente que para as pequenas nações como Portugal, foi importante o 

que resultou do documento em termos de estrutura de comandos e de forças, bem como 

infraestruturas. Portugal detinha segundo Espírito Santo, a expectativa de manter a sede 

de um Comando Regional em Oeiras e o CE 2010, fomentando paralelamente uma nova 

estrutura de comandos, eliminou a possibilidade. 

Numa perspectiva mais positiva, Pinto (Apêndice D, p. vii) refere que “as boas e 

corretas” espectativas portuguesas foram, fundamentalmente, muito bem atendidas, 

tendo para isso contribuído o facto de Portugal ter dado ao longo do processo que 

conduziu à elaboração do CE 2010 contributos importantes, empenhados e oportunos. 
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 Consultar informação relativa ao “non paper” circulado por Portugal na pág. 67 desta investigação. 
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Pinto refere igualmente que, de acordo com a sua perspectiva, o CE 2010 coloca a 

NATO numa via “muito ajustada” em relação às circunstâncias políticas e estratégicas 

do nosso tempo e isso só pode interessar a Portugal. De acordo com o autor (Apêndice 

D, p. viii), para Portugal foi menos feliz a questão da não referência ao Atlântico Sul. 

Santos (Apêndice F, p. xxx) oferece um ponto de vista semelhante ao de Pinto, 

afirmando que as maiores novidades no âmbito das parcerias estratégicas contidas no 

CE 2010 foram atendidas, com exceção de não ser prevista a possibilidade de ser 

negociada uma parceria estratégica com o Brasil e países africanos de língua 

portuguesa. 

É relevante apontar que, nas respostas a esta questão, a parceria entre NATO e 

União Europeia foi um ponto de destaque; Gaspar (Apêndice C, p. v) menciona que, 

para Portugal, teria sido importante obter a definição de uma parceria estratégica 

privilegiada entre a NATO e a UE; posição partilhada por Teixeira (Apêndice H, p. 

xxxv) que refere o reforço da parceria estratégica NATO-UE como algo que ficou 

aquém das expectativas. De acordo com o autor, esta é uma parceria diferente das outras 

porque é fundadora do vínculo transatlântico, o que é também, com certeza, do interesse 

de Portugal. Pinto desenvolve um pouco mais relativamente a este ponto, expressando 

que a relação entre a NATO e a União Europeia é centralíssima no quadro das parcerias 

e, como tal, Portugal só pode desejar que a mesma se consolide e frutifique.  

 

Adoptando uma postura de ponderação perante as exposições por parte dos autores, 

não podemos deixar de manifestar alguma apreensão em relação ao ponto expresso por 

Rodrigues relativo à indefinição da NATO no campo da discussão Aliança 

regional/global pois, como referimos anteriormente, a afirmação desta circunstância 

parece-nos solidamente definida. Consideramos igualmente bastante forte e convidativa 

a ponderação (embora não partilhemos inteiramente da mesma), a perspectiva de 

Saraiva acerca do CE 2010 promover um afastamento da essência da NATO como 

pacto militar defensivo da área euro-atlântica. Este pilar parece-nos complexo de 

colocar em questão, independentemente de outras opções e adaptações levadas a cabo 

pela Aliança.  

Não é desafiante concordar com Espírito Santo em relação à procura de adaptação 

da NATO a novos ambientes estratégicos; cada CE trabalha obrigatoriamente para o 

pavimentar deste percurso. Contudo, a posição de Portugal é consideravelmente ténue à 
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luz do documento e, embora Pinto lembre relevantemente que os contributos de 

Portugal para o mesmo foram bastante positivos, temos a oportunidade de observar – 

atendendo às opiniões expressas pelos autores – que é problemático apontar pontos 

particulares de relevância para a posição portuguesa na actualidade.    

  

Questão 2: “Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO? Caso tenha respondido 

negativamente, que passos poderão/deverão ser dados para incrementar o peso/alcance 

desta voz no futuro?” 

 

Couto (Apêndice A, p. i) refere de modo muito interessante que, para ter voz 

credível, é necessário ter poder funcional ou material/moral e, segundo o autor, o poder 

funcional encontra-se no actual contexto estratégico  em declínio; em relação ao 

material/moral, Couto expressa que “(…) um País que vive de mão estendida, em busca 

de créditos e subsídios, dificilmente terá voz activa entre aliados que, na sua maioria, 

são também seus credores”, adicionando que “Já não será mau se não cair no ridículo.”  

Já Saraiva (Apêndice G, p. xxxii) menciona que a questão fundamental é o 

problema da política externa portuguesa não ser “totalmente coerente” pois, de acordo 

com autora, a posição de Portugal nas várias organizações de segurança e defesa, 

nomeadamente NATO, UE e ONU, nem sempre é coincidente. Saraiva apresenta 

igualmente a problemática da ligação com os Estados Unidos; a autora refere que 

Portugal se limita muitas vezes a seguir a posição americana no seio da NATO, sendo 

relevante no futuro repensar o posicionamento nacional nesta questão sem colocar em 

causa a relação transatlântica. 

Rodrigues, por sua vez (Apêndice E, p. xxviii), expressa que Portugal tem um 

espaço limitado para se fazer ouvir e deter o mesmo peso institucional que qualquer 

outro estado membro. O autor refere que, embora esta realidade torne necessário seguir 

uma política “de alguma acomodação”, tal não deve impedir que o país seja um 

participante activo e dinâmico como é o caso de alguns outros membros da Aliança com 

dimensão semelhante à de Portugal.  

Espírito Santo (Apêndice B, p. iv) refere de modo muito curioso que a NATO é 

“um clube onde conta é quem paga cotas e vai aos jogos.” O autor menciona que 
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Portugal nem sempre tem respondido de maneira apropriada e adequada aos seus 

recursos ao que lhe é pedido; esta é uma situação que se poderá agravar no futuro, dada 

a denominada “decadência” das Forças Armadas apontada por Espírito Santo. A questão 

da participação nacional em missões da NATO apresenta aliás um ponto comum em 

respostas à questão número dois; Gaspar (Apêndice C, p. v) afirma que Portugal deve 

deter uma participação mais importante e mais concentrada nas missões militares 

internacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo posições de 

comando e Rodrigues (Apêndice E, p. xxviii), refere que o nível de participação 

portuguesa em missões da NATO precisa de ser mais visível e, sobretudo, continuado. 

Em tom mais positivo, Teixeira (Apêndice H, p xxxv) menciona que Portugal é 

um aliado “desde a primeira hora” mantendo-se confiável e credível, facto comprovado 

por ter participado em todas as missões da NATO, sempre com – segundo o autor – 

utilidade e visibilidade. Esta perspectiva é complementada pelas considerações 

expressas por Pinto (Apêndice D, p. ix) nas quais é afirmado que Portugal tem sempre 

todas as condições para fazer ouvir a sua voz, acautelar, proteger e afirmar os seus 

interesses na NATO; contudo, este é um ponto dependente da atitude de Portugal. De 

acordo com Pinto, muitas vezes no nosso país olha-se para a NATO (e União Europeia 

também) como se fossem entidades exteriores a nós e tal não é o caso. Deste modo, o 

autor afirma que se Portugal for empenhado, activo, atento e oportuno na afirmação dos 

seus interesses, criará um clima de proteção daquilo que pretende. Em oposição, se for 

omisso, não permite que tal aconteça. Pinto expressa que, na sua experiência junto à 

NATO, nunca percepcionou que a voz de nenhum país deixasse de ser ouvida com 

atenção; é necessário é que a intervenção seja oportuna.  

 

 A perspectiva expressa ao início por Couto é absolutamente fortíssima; o autor 

traça um retrato de Portugal extremamente acentuado no campo da dependência, 

culminando com a afirmação “Já não será mau se não cair no ridículo.” Esta é uma 

opinião extraordinariamente aberta e directa por parte de Couto
82

, reflectindo uma 

situação preocupante da condição portuguesa no seio da NATO (e, num âmbito mais 

geral, no próprio sistema internacional) e que se prende com a necessidade de exacerbar 
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 Couto demostra aliás uma perspectiva bastante mais  cerrada do que aquela evidenciada pelos seus 

outros trabalhos (presentes no catálogo bibliográfico desta investigação).   
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as potencialidades nacionais actualmente (se nos é permitido o comentário opinativo) 

subaproveitadas. Contudo, cremos que o cair no ridículo não será um perigo 

particularmente presente, pois Portugal ainda dispõe de variados níveis de credibilidade 

entre os aliados.  

O ponto levantado por Saraiva é extremamente relevante, pois uma acção 

coerente em termos de política externa é, com certeza, percurso útil para incrementar as 

perspectivas nacionais, sendo importante procurar deste modo evitar a “política de 

acomodação” referida por Rodrigues. Já a questão das Forças Armadas é algo 

surpreendente; as posições evidenciadas por Gaspar e Rodrigues afastam-se um pouco 

da tendência dominante ao longo da investigação na qual as Forças Armadas nacionais 

são frequentemente apontadas como fomentadoras de uma afirmação nacional muito 

significativa no contexto da sua dimensão [dimensão das Forças Armadas, não do país]. 

É preocupante (e certamente encontra-se em linha com algumas das questões expressas 

no capítulo III da presente investigação) a problemática apontada por Espírito Santo 

relativa à “decadência” das Forças Armadas nacionais em termos materiais. É 

importante que Portugal, enquadrado numa vasta instituição de segurança e defesa 

comuns possa deter os meios necessários para se afirmar convenientemente. 

Esta questão traz-nos às perspectivas expressas por Teixeira e Pinto; Teixeira 

lembra que Portugal tem sido um aliado confiável e credível, afirmação que 

consideramos oportuna e Pinto expressa que depende muito da atitude nacional obter os 

resultados pretendidos. Embora compreendamos plenamente que existe um espaço 

extremamente significativo, evidente e relevante entre ser um aliado em pleno de 

vontade e um aliado em pleno de meios, não podemos negar que a atitude demonstrada 

é essencial e um clima de desapego não produzirá, naturalmente, quaisquer efeitos 

positivos.   

 

Questão 3: Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO? 

 

 Rodrigues (Apêndice E, p. xxviii) aponta de imediato uma questão essencial 

(embora discordemos de um certo generalismo que o autor aparenta expressar na 

mesma): é desafiante para um país de pequena/média dimensão deter a pretensão de ser 

relevante; contudo aponta também, oportunamente, que o grau de influência do mesmo 
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pode ser incrementado por uma postura mais ativa e mais cooperante. Para o autor, 

Portugal tem o “trunfo especial” da importância estratégica da sua localização 

geográfica (com destaque, segundo Rodrigues, para os Açores), sendo precisamente 

essa circunstância que não permite que a NATO “se dê ao luxo” de prescindir da 

participação portuguesa. Esta linha de pensamento é contrastada pela expressa por 

Saraiva; a autora (Apêndice G, p. xxxiii) refere que a não ser que o Norte de África e 

Próximo Oriente passem a preocupar mais os Estados Unidos a longo prazo, Portugal 

perderá a relevância na Organização. Enquanto Rodrigues enaltece o valor dos Açores, 

Saraiva refere, em relação às Lajes, que a importância estratégica da base é, na 

actualidade, muito reduzida, havendo segundo a autora alternativas em Espanha e 

Alemanha para algumas das suas funções.  

Complementar à perspectiva de Saraiva encontra-se o ponto de vista de Couto 

(Apêndice A, p. i); o autor expressa que Portugal se torna cada vez menos relevante na 

NATO, pois o país tem participado na Aliança com Forças, bases e instalações, sendo 

nas duas últimas que assentava  a maior importância nacional no passado; esta foi no 

entanto, segundo Couto, diminuído acentuadamente desde o fim da Guerra-Fria. Em 

relação às Forças, Couto refere que estas são também menos relevantes (menos 

volumosas e mais desgastadas) e que a situação económica apenas agravará o 

panorama. Esta análise prende-se com a efectuada por Gaspar (Apêndice C, p. v), o qual 

afirma que a relevância de Portugal é determinada pelo peso das suas contribuições, 

sendo as mesmas, de acordo com o autor, muito reduzidas em todas as dimensões 

pertinentes. 

Numa perspectiva um pouco mais positiva, Espírito Santo (Apêndice B, p. iv) 

expressa que, embora Portugal não seja um país particularmente relevante para a NATO 

na actualidade (à semelhança de Couto, Espírito Santo toca igualmente a problemática 

da diminuição da importância geoestratégica portuguesa com o desaparecimento do 

conflito Leste-Oeste), este é certamente respeitado. Santos (Apêndice F, p. xxx), por seu 

lado, afirma inequivocamente que “sim”, Portugal é um estado de relevância no 

contexto NATO, não só pelo contributo nacional para a produção de segurança 

internacional, como também pela relevante importância da posição geoestratégica do 

“triângulo estratégico português”. A questão do triângulo estratégico é prontamente 

desconsiderada por Pinto (Apêndice D, p. xiii) que assume o mesmo como um “mito”. 

Contudo Pinto partilha da perspectiva positiva de Santos, afirmando que (Apêndice D, 
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p. x) todos os estados na NATO são relevante porque o Tratado de Washington define a 

intergovernamentalidade. O autor lembra que, evidentemente, há-que reconhecer que 

existem estados muito diferentes no quadro da NATO não sendo possível, por exemplo, 

comparar o potencial de afirmação dos Estados Unidos com o do Luxemburgo. No 

entanto, para Pinto, a maior ou menor relevância depende de uma maior ou menor 

acção, de um maior ou menor empenhamento. 

 

Os argumentos de Rodrigues em relação à condição da maioria dos pequenos 

países no seio da NATO são fortes e Saraiva levanta um ponto muito relevante acerca 

da crescente diminuição de valor estratégico de um dos antigos trunfos portugueses: os 

Açores (Lajes); este factor, aliado ao desgaste nas Forças nacionais apontado por Couto 

torna preocupante a questão da relevância de Portugal na NATO. Contudo, não estamos 

convencidos da perda de valor geoestratégico nacional; a posição de Portugal 

(geograficamente) é privilegiada. Consideramos que a diminuição do peso 

geoestratégico português afirmada por Couto e Espírito Santo, não deve ser 

percepcionada como um fim, mas como uma fase susceptível de se alterar num sistema 

mundial em constante mutação, alteração que pode ser motivada, por exemplo, pelo 

alargamento territorial marítimo abordado no capítulo III.     

 

Questão 4: Vários investigadores defendem a importância da aproximação da NATO à 

África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de afirmação desta 

tendência? 

 

 Saraiva (Apêndice G, p. xxxiii) respondeu afirmativamente em relação à África, 

referindo que Cabo Verde, Angola e África do Sul podem ter interesse para os EUA 

(consequentemente, existindo uma abertura maior da NATO ao contacto com estes 

territórios); mas no que diz respeito ao Atlântico Sul, a autora assinalou que o Brasil 

não deseja a NATO nem os Estados Unidos neste oceano. Rodrigues (Apêndice E, p. 

xxviii) partilha de parte da perspectiva expressa por Saraiva, referindo que os países a 

Sul (com destaque para o Brasil) estão abertamente contra esta aproximação. Santos 

(Apêndice F, p. xxxi) acrescenta que as potências emergentes do Atlântico Sul não 
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viriam a aceitar uma “intromissão” por parte da Aliança, pois consideram a segurança 

do Atlântico Sul como assunto da sua responsabilidade. 

Para Espírito Santo (Apêndice B, p. iv), se a NATO se aproximasse ao Atlântico 

Sul, deixaria de ser de facto NATO, já que a finalidade original da entidade se prende 

com a defesa de valores e estilo de vida na área euro-atlântica. De acordo com Espírito 

Santo, “As margens do Atlântico Sul são outro mundo.” Esta linha de pensamento é 

parcialmente partilhada por Teixeira (Apêndice H, p. xxxvi), o qual expressa que o 

Tratado de Washington “define claramente” a área de aplicação do mesmo: o Atlântico 

Norte. Pinto (Apêndice D, p. xii) aponta a mesma problemática e lembra igualmente (na 

linha de Saraiva e Rodrigues) que a Aliança não pode pretender afirmar-se no Atlântico 

Sul à revelia das potências do Atlântico Sul; logo, “a NATO não pode pretender chamar 

para si o Atlântico Sul só porque quer chamar”. O autor refere ainda que a questão de 

Portugal como intermediário da Aliança para com o Sul é complexa; Pinto (Apêndice 

D, p. xv) expressa que “temos um capital de experiência em relação à África e à 

América Latina muito apreciável, o que temos de perceber é que não somos só nós 

quem o tem.” O autor afirma que Portugal não deve viver na ilusão de assumir para si o 

dever de “ponte” entre territórios, privilegiando sim uma maior habilidade negocial e 

uma promoção das parcerias (num espectro abrangente), sendo a ligação NATO/UE 

muito relevante neste contexto. 

Couto (Apêndice A, p. ii) recomendou a consulta de um artigo da sua 

autoria
83;84

, no qual (2012, p. 245) refere que Portugal, pelas suas dimensões, “não 

ameaça ninguém” e, devido ao conhecimento que detém da região, tem a possibilidade 

de desempenhar um papel de articulação e potencialização de interesses convergentes 

na região (por parte da NATO, UE e CPLP), promovendo o diálogo e o “esvaziamento 

de suspeições injustificadas e à neutralização de medidas eventualmente precipitadas ou 

interpretáveis como provocatórias”
85

. Couto afirma-se então neste contexto como 

“avesso às concepções de um atlantismo global”.  
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 Couto, Abel – A importância estratégica do Atlântico Sul. Revista Nação e Defesa. Número 132 

(2012). pp. 238-246 
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 As considerações expressas por Couto neste artigo não se encontram interligadas às expressas pelos 

restantes autores (exclusivamente elaboradas com propósito de inclusão neste subcapítulo), pois 

considerámos existir uma acentuada diferença entre a natureza dos materiais.  
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 Entenda-se aqui uma referência em particular ao Brasil, pois o autor refere (2012, p. 244) que “O Brasil 

opõe-se, frontalmente, a qualquer intromissão da NATO no Atlântico e vê com reservas o acréscimo de 

interesse militar dos EUA na região (…)”.  
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É curioso observar como os investigadores inquiridos levantaram prontamente a 

problemática do Brasil em termos de um olhar NATO da a Sul. Obviamente, não temos 

dificuldade em compreender estas percepções. A questão do Atlântico Sul é complexa e, 

embora a Aliança Atlântica devesse (na nossa perspectiva) idealmente focar mais 

especificamente a região através da procura de um desenvolvimento de parcerias 

estáveis, compreendemos que uma viragem nesta direcção é, pelo menos a curto/médio 

prazo, altamente improvável. 

É igualmente relevante evidenciar as considerações de Pinto; Portugal tem de 

facto uma profunda ligação histórica e cultural à África e ao Atlântico Sul, mas esta 

pode e deve ser potencializada através de variadíssimas formas fora do contexto NATO. 

Não é responsabilidade (ou possibilidade, diríamos) nacional potencializar o diálogo a 

Sul por parte da Aliança.   

 

Questão 5: Na conjuntura actual (política, social e económica), quais considera serem 

os mais relevantes desafios que se colocam perante a NATO? É possível relacionar 

esses mesmos desafios com o papel/interesses de Portugal na Organização? 

 

[Para esta questão tomamos a perspectiva de Pinto – por se constituir como a 

mais abrangente – como guia.] Pinto (Apêndice D, p. xvi) identificou várias 

problemáticas, entre as quais destacamos as mais frequentemente (a nível geral das 

participações) afirmadas; uma das questões referida por Pinto prende-se com a 

recentragem dos Estados Unidos na região Ásia-Pacífico. Santos (Apêndice F, p. xxxi) 

expressa que o colaborar da NATO (a nível político) com o posicionamento dos EUA 

relativamente à sua iniciativa de garantir uma “paz justa na Ásia-Pacífico” é um ponto 

de acção relevante para a Organização (embora não possamos deixar de expressar 

variadíssimas dúvidas acerca das implicações do termo “paz justa” empregue por 

Santos). Saraiva (Apêndice G, p. xxxiii) toca igualmente a questão dos EUA perante 

Ásia-Pacífico, mencionando que o “desinvestimento” dos Estados Unidos no espaço 

euro-atlântico se define como uma importante questão para a NATO. 

Pinto (Apêndice D, p. xvi) refere também que os EUA consideram que os 

Europeus têm o dever de tomar conta da segurança e da paz no velho continente e áreas 

adjacentes; contudo, o autor identifica igualmente uma crise de vontade política 



  

115 

 

decorrente de uma crise de liderança na União Europeia, o que pode resultar num 

“cerrar” da Europa, aumento da competitividade entre Estados-membros e 

renacionalização das políticas externas de segurança e defesa. Rodrigues (Apêndice E, 

p. xxix) refere que é um desafio essencial para a NATO “encontrar uma fórmula de 

cooperação consistente com a União Europeia (PCSD). Para Rodrigues, os EUA 

(segundo este, principal sustentáculo da NATO), precisam de poder olhar para a 

participação europeia sob duas vertentes: capacidade de os europeus se tornarem 

primariamente responsáveis pela sua segurança próxima e capacidade dos mesmos para 

proporcionarem “um contributo ativo para a manutenção da paz e segurança no 

mundo”. De acordo com Rodrigues, se o atual défice de cooperação não se reduzir e 

desaparecer, o interesse americano pela Aliança e a importância político-militar da 

mesma perder-se-á. Como pudemos observar ao longo da investigação, a dinâmica 

EUA/Europa nem sempre é fácil e o facto de a UE ainda se deparar com limitações 

muito concretas apenas incrementa o número de questões possíveis de serem levantadas 

em relação ao entendimento transatlântico. Contudo, sob um prisma completamente 

distinto do apresentado Rodrigues, Saraiva (Apêndice G, p. xxxiii) sugere que 

incertezas quanto ao futuro da UE podem até colocar a NATO numa posição de alguma 

importância. 

A questão da fronteira Sul é igualmente levantada por Pinto; o autor (Apêndice 

D, p. xvii) refere que “O que ali se passa é de uma enorme gravidade, de uma enorme 

importância e é mal conhecido e mal compreendido”. Pinto lembra convenientemente 

que as ameaças são transnacionais e é necessária capacidade de resposta desde logo no 

lugar onde as mesmas são geradas. Numa linha de pensamento semelhante, Couto 

(Apêndice A, p. ii) aponta como grande desafio para a NATO a gestão de crises na 

vizinhança da Europa (assumimos aqui inclusão da questão da fronteira Sul), 

defendendo Espírito Santo (Apêndice B, p. iv) um incremento da atenção da Aliança 

sobre o Diálogo Mediterrâneo. Santos (Apêndice F, p. xxxi) lembra igualmente que é 

essencial que a NATO seja capaz de enfrentar e neutralizar ameaças que se perfilam à 

Europa, particularmente aos países do Sul.  

As relações com a Rússia são igualmente referidas por Pinto (Apêndice D, p. 

xviii); o autor faz a relevante distinção do discurso interno na Federação e do discurso 

externo, lembrando que (Apêndice D, p. xxiv) existe um contacto concreto e frequente 

entre meios oficiais de ambas as entidades, mas a postura russa é tradicionalmente de 
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afirmação, de ofensiva; logo, o discurso de Moscovo não pode ser dotado de um tom de 

cedência perante o Ocidente.  

Pinto lembra (Apêndice D, p. xix) ainda a crise financeira global; o autor 

questiona acerca do impacto que a mesma poderá representar para a paz, para a 

estabilidade, para o social e para as políticas de defesa (orçamentos nesse sentido). Para 

Pinto, este constitui um desafio imenso e sem solução à vista. Couto (Apêndice A, p. ii) 

aponta igualmente a crise económica como factor de relevo nas modalidades de acção 

do Estados-membros da Aliança, lembrando Espírito Santo (Apêndice B, p. iv) que a 

capacidade de defesa depende, naturalmente, de meios e vontades.  

 

Gaspar (Apêndice C, p. vi) afirma que a Aliança e restantes aliados ocidentais 

necessitam de demonstrar a sua importância para a defesa e segurança comum, “não só 

no espaço regional, como em todos os domínios prioritários para a estabilidade 

internacional.” Contudo, consideramos que esta importância encontra-se actualmente 

em causa; as problemáticas apontadas pelos autores, aliadas às dificuldades que a 

pressão económica global coloca sobre questões de defesa, constituem sérios desafios à 

Aliança Atlântica.  

O relacionamento das problemáticas referidas com o papel de Portugal não foi 

um tópico desenvolvido do modo como a questão previa/permitia; apenas Pinto e 

Espírito Santo se referiram a este ângulo. Espírito Santo (Apêndice B, p. iv) mencionou 

genericamente que Portugal deveria manter-se na Aliança, já que esta é um fórum 

importante onde o país pode fazer ouvir a sua voz e Pinto (Apêndice D – ao longo da 

intervenção) suportou que os interesses de uma NATO preparada para os desafios do 

século XXI
86

 são igualmente os interesses de Portugal como estado-membro. 

 

 

 

                                                           
86

 Pinto (Apêndice D, p. xx) levantou igualmente a problemática do Ártico; o autor lembra que a região 

detém grandes reservas energéticas que promovem inclusive “conflitualidade” entre nações da UE e 

NATO. Pinto afirma que poderá vir a haver em breve duas rotas de navegação a ligar todo o Norte – 

América, Europa, Rússia e China – detendo as mesmas vastas consequências na facilidade de acesso e 

embaratecimento de recursos energéticos, alterando naturalmente a relevância das rotas do Atlântico Sul. 
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Conclusão 

A presente investigação procurou providenciar um olhar lato sobre variadas 

temáticas que ajudassem a pavimentar um percurso para o cerne da problemática 

abordada (Portugal/NATO/CE 2010) buscando, neste sentido, assegurar o 

estabelecimento de uma lógica simplificada mas completa e dotada de capacidade para 

interligar o mais harmoniosamente possível as principais temáticas. Naturalmente, 

alguns dos pontos abordados sobressaíram ao longo da investigação como dotados de 

relevância acentuada, tornando-se pertinente a esta altura redirecionarmos novamente a 

nossa atenção para os mesmos, abordando-os/perspectivando-os sucintamente. 

 A Aliança Atlântica é uma organização que tem resistido ao teste do tempo, 

mesmo quando a lógica mais directa aparentava ditar o seu fim inevitável. É igualmente 

uma Organização de futuro, sendo para tal apenas necessário que não se autolimite à 

partida, seja em âmbito, competência ou espectro de actuação. Existem discussões de 

em torno da NATO que se definem como meramente especulativas; como exemplo 

essencial deste ponto, observámos a discussão NATO global versus NATO regional. 

Limitar estritamente a Organização ao contexto regional que a viu nascer é condená-la 

ao fracasso. A NATO não necessita de exercer um domínio efectivo sobre as áreas em 

que virá certamente a actuar, mas garantir a segurança do espaço euro-atlântico 

limitando acções a essa mesma área é simplesmente impossível. A Aliança Atlântica é 

global, e deverá continuar a ser global, procurando sim dinamizar os processos internos 

que a definem (assim como a interlocução de perspectivas dos aliados relativamente à 

segurança e à defesa) e mantendo-se a fortemente atenta ao campo das parcerias. A 

Organização não deverá focar a sua atenção de modo excessivo apenas em determinadas 

áreas/regiões; deverá sim manter uma abertura constante a possibilidades de integração 

acrescida nas dinâmicas internacionais através de parcerias relevantes estabelecidas em 

diversas partes do globo.  

 O Conceito Estratégico da NATO (2010) é um documento relevante e 

essencialmente completo em variadas áreas-chave; o mesmo ganha uma importância 

acrescida quando analisado à luz da Declaração da Cimeira que assistiu à sua 

aprovação, pois este documento paralelo alberga uma miríade de detalhes 



  

118 

 

(especialmente a nível operacional) que conferem dimensão acrescida aos pontos 

expressos no CE. Contudo, existem questões contempladas no Conceito Estratégico da 

Aliança Atlântica que não se encontram abordadas a um nível de especificidade que 

seria desejável; estas questões prendem-se essencialmente com o âmbito de respostas a 

novas ameaças e parcerias. É precisamente nesta área (parceiras) que o documento se 

interlaça com as questões lançadas por parte de Portugal.  

 A estratégia portuguesa de procurar assegurar novas oportunidades construídas 

sobre ligações histórico-culturais, tem sido semelhante para todo o mundo lusófono; 

logo, a questão da procura de uma atenção redobrada por parte da NATO sobre o Sul, 

surge como uma via naturalmente afirmada. A aposta portuguesa no Atlântico Sul e 

África
87

 acabou por não surtir os efeitos desejados, não encontrando expressão no CE 

2010. Existem uma série de factores que prendem a atenção da Aliança (além do espaço 

euro-atlântico) no Médio e Extremo Oriente; estes associam-se essencialmente aos 

compromissos militares tomados pelos Estados Unidos (que se definem como força de 

peso muito considerável no seio da NATO no Médio Oriente, os quais se afirmam tanto 

de resolução extremamente complexa como portadores de consequências nefastas para 

todo o mundo Ocidental) e à deslocação dos grandes centros económicos para Oriente.  

A abordagem portuguesa ao Sul teve naturalmente mérito e o facto de a NATO 

aparentar uma muito vaga ligação às questões desta área, poderá resultar em 

consequências pouco desejáveis num futuro relativamente próximo. No continente 

Africano por exemplo, são múltiplos os pontos (devido à conjuntura social, económica e 

religiosa) repletos de potencial de promoção de terrorismo internacional, uma das 

grandes ameaças ao espaço euro-atlântico, afirmado de modo vivo com os ataques do 11 

de Setembro de 2001. Será um erro assumir o Médio Oriente como área exclusiva na 

qual é necessário actuar para limitar a difusão deste tipo de práticas; estados falhados no 

continente Africano são centros privilegiados para o desenvolvimento de extremismos e 

a imigração ilegal para o continente europeu via Magrebe possibilita o surgimento de 

questões desta natureza dentro do espaço da Organização. Além do mais, mesmo 

questões de segurança energética se afirmam como de acentuada relevância na ligação 

da Aliança a África, visto que os membros europeus da NATO se encontram fortemente 

                                                           
87

 Recordemos no entanto que Portugal procurou estender a questão das parcerias a vários territórios, não 

apenas África e Atlântico Sul  
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dependentes de recursos a Leste, sendo desejável uma procura de uma ligação mais 

próxima e frutífera a Sul.   

No Atlântico Sul, a pirataria é uma prática em expansão, de especial modo na 

costa Ocidental Africana, colocando em causa rotas comerciais importantes com ligação 

ao Atlântico Norte (Europa e Estados Unidos); além do mais, uma atenção reduzida ao 

espaço Atlântico Sul abre a porta ao desenvolvimento de outras actividades criminosas, 

entre as quais o tráfico de materiais perigosos e armamento cujo destino pode incluir 

portos Europeus e Norte-Americanos. No entanto, mesmo que a Aliança Atlântica 

tivesse procurado acentuar a sua ligação ao Atlântico Sul (por sugestão portuguesa ou 

outros factores), o papel do Brasil como grande potência regional colocaria sérios 

entraves ao projecto. Com suspeitas relativas a interesses dos EUA na região, os 

esforços das políticas portuguesas na NATO foram mal recebidos por Brasília, tornando 

deste modo, ainda mais improvável, uma possível futura assumpção do Atlântico como 

um todo (questão que é alias problemática e divisória desde a sua origem conceptual).  

Apesar do apelo nacional para aproximação a Sul não ter sido concretizado, seria 

errado assumir Portugal no contexto da Aliança Atlântica como um membro residual de 

exigências estratégicas ultrapassadas. Observámos nesta investigação uma clivagem 

entre autores que apontam factores limitativos ao território nacional e autores que 

referem várias potencialidades prontas a serem exacerbadas; nos termos mais objectivos 

possíveis, escolhemos apontar relevância aos últimos. Embora o território português 

careça de peso concreto a nível económico e político, detém trunfos claros que 

simplesmente não se encontram fomentados a um nível ideal. Território situado em 

ponto privilegiado para articulação das dimensões Atlântico Norte, Atlântico Sul, Mar 

Mediterrâneo, Estados Unidos, Europa e África, Portugal detém deste modo uma 

posição geoestratégica única. Além do mais, um futuro alargamento marítimo territorial 

poderá vir a incrementar significativamente o peso do país no tabuleiro estratégico 

mundial. Portugal não se encontra em situação de contenda com nação ou território 

algum, o seu crédito diplomático é soberbo e a participação muito positiva de militares 

portugueses em forças multinacionais assegurou a possibilidade da transformação do 

país em promotor de segurança a nível internacional. Portugal é uma nação de 

potencialidades concretas e actuais reduzidas, mas de potencial teórico extremamente 

elevado e, como tal, negamos necessariamente fatalismos apontados por algumas das 

bases bibliográficas. 
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As várias perspectivas sobre Portugal e correspondente peso no contexto NATO 

(e perante o CE 2010) são aliás o núcleo funcional e teórico desta investigação. Embora 

existam pontos positivos universalmente apontados, nomeadamente o valor da 

intervenção militar nacional em cenários de conflicto e o facto de o país fomentar 

activamente a aproximação e complementaridade da NATO com parceiros relevantes 

(como por exemplo, União Europeia), a clivagem entre autores consultados em relação 

às restantes temáticas é consideravelmente acentuada. Nos primórdios desta 

investigação, procurámos determinar se o termo “perspectiva portuguesa” não se 

poderia aplicar apenas a demonstrar a origem da base teórica e dimensão nacional na 

NATO, mas também como termo denominador geral para as perspectivas expressas 

acerca da dinâmica expectativas/realidades perante o CE 2010. Contudo, bastaram 

apenas algumas leituras exploratórias pré-redacção para compreender que tal não seria 

de todo possível. As opiniões expressas pelos autores que constituem o catálogo 

bibliográfico são diversas numa vasta multiplicidade de âmbitos e, no cerne da 

investigação – percepção do Conceito Estratégico 2010 – esta diversidade é 

consideravelmente acentuada. 

A “perspectiva portuguesa” (visões expressas por investigadores nacionais), 

linha de base da investigação, demonstra-se deste modo como maioritariamente 

completa, mas essencialmente diversa; esta divisão assume-se, naturalmente, entre 

autores que percepcionam o CE 2010 como correspondente às expectativas traçadas, 

servindo os interesses nacionais e autores que lamentam uma não viragem da NATO 

para Sul “via” Portugal, constituindo para estes uma (adoptemos a expressão) “derrota” 

das ambições de Portugal no seio da Organização e, a nível mais lato, uma atitude 

perigosa para a Aliança Atlântica como um todo, colocando uma relevante região para o 

futuro da mesma em distante segundo plano.  

Existem áreas onde gostaríamos de ter encontrado um aprofundamento mais 

concreto, daí o sentido de necessidade de busca por mais informação através de 

contribuições de autores detentores de peso qualitativo acrescido no catálogo 

bibliográfico. Embora mantenhamos a afirmação da validade das opções metodológicas 

utilizadas, gostaríamos de ter observado, de modo alargado, um desenvolvimento mais 

acentuado dos materiais, não lhes negando no entanto certamente qualquer acepção em 

termos de relevância.   
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Apêndice A 

 

Questões dirigidas ao Exmo. Sr. Tenente-General Abel Cabral Couto 

 

1 – Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?
89

 

 

2 – Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO?  

 

Caso tenha respondido negativamente, que passos poderão/deverão ser 

dados para incrementar o peso/alcance desta voz no futuro? 

 

Para ter voz credível, é preciso ter algum poder funcional ou material/moral. O 

funcional está, no actual contexto estratégico,  em declínio. E quanto ao material/moral, 

um País que vive de mão estendida, em busca de créditos e subsídios, dificilmente terá 

voz activa entre aliados que, na sua maioria, são também seus credores. Já não será mau 

se não cair no ridículo. Poderá fazer-se ouvir em assuntos ou áreas muito específicos 

(caso de algumas temáticas relativas à África Austral e América do Sul), mas, mesmo 

aí, as capacidades de influência estão a degradar-se. 

 

3 – Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO?  

 

Cada vez menos relevante. Portugal tem participado na NATO com forças, bases 

e instalações. Era nas duas últimas que assentava  a nossa importância no passado. Esta 

diminuiu fortemente, desde o fim da guerra-fria. E, quanto às forças que, apesar de 

pouco volumosas, eram e são particularmente qualificadas para certas missões, são 

                                                           
89

 O Exmo. Sr. Tenente-General não apresentou resposta à primeira questão. 
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também menos relevantes (menos volumosas e mais desgastadas). E a situação 

económica agravará o panorama. 

 

4 – Vários investigadores defendem a importância da aproximação da 

NATO à África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de 

afirmação desta tendência?  

 

Ver parte final do meu artigo no nº 132 da Revista Nação e Defesa. 

 

5 – Na conjuntura actual (política, social e económica), quais considera 

serem os mais relevantes desafios que se colocam perante a NATO? É possível 

relacionar esses mesmos desafios com o papel/interesses de Portugal na 

Organização?  

 

Gestão de crises na vizinhança da Europa. Em regra, grandes dificuldades na 

convergência política e quanto às modalidades de acção entre os países membros, 

agravada com a crise económica mais ou menos generalizada. 
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Apêndice B 

 

Questões dirigidas ao Exmo. Sr. General Gabriel Augusto do Espírito Santo 

 

1 – Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?  

 

O Novo Conceito Estratégico da NATO, vem na continuidade do aprovado em 

Roma, em 1991 e do aprovado em Washington em 1999. A NATO tem procurado 

adaptar-se aos novos ambientes estratégicos globais que passaram pelo desaparecimento 

do seu adversário visível e definido (Pacto de Varsóvia), pelo seu envolvimento nos 

conflitos da Bósnia Herzegovina e Kosovo, como braço armado da ONU, e mais 

recentemente no Iraque (treinando forças do novo exército), no Afeganistão (ISAF), na 

Líbia ou no combate à pirataria no Índico. O novo Conceito Estratégico, aprovado em 

Lisboa em Novembro de 2010, representa uma alteração relativamente ao que vigorava 

(1999) porque dá à OTAN mais responsabilidades globais, respondendo de certa 

maneira às missões já desempenhadas, encarando o terrorismo e os ciberataques como 

ameaças globais. Mantendo como missão fundamental a defesa coletiva e a gestão de 

crises, dá nova força aos conceitos anteriores de diálogo e cooperação traduzindo-os em 

segurança cooperativa. 

Para as pequenas nações é importante o que resulta daquele Conceito em 

estrutura de comandos e de forças, bem como infraestruturas. Portugal mantinha em 

expectativa manter a sede de um Comando Regional em Oeiras. O novo conceito, de 

que resultou uma nova estrutura de comandos, eliminou esse comando. 

 

2 – Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO?  

 

Caso tenha respondido negativamente, que passos poderão/deverão ser 

dados para incrementar o peso/alcance desta voz no futuro? 
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Nem sempre. A NATO é um clube onde conta é quem paga cotas e vai aos 

jogos. Portugal nem sempre tem respondido de maneira apropriada e adequada aos seus 

recursos ao que lhe é pedido. Situação que se agravara no futuro, dada a decadência das 

suas Forças Armadas. 

  É óbvio que não podemos agravar a situação das Forças Armadas a ponto de não 

podermos dar respostas mínimas. 

 

3 – Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO?  

 

Portugal não é um País relevante para a Nato mas é um País respeitado. A 

importância geoestratégica diminuiu com o desaparecimento do conflito Leste-Oeste. 

 

4 – Vários investigadores defendem a importância da aproximação da 

NATO à África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de 

afirmação desta tendência?  

 

Se a NATO se aproximar ao Atlântico Sul deixa de ser NATO. A sua finalidade 

foi concebida para a defesa de valores e etilo de vida na área euro-atlântica. As margens 

do Atlântico Sul são outro mundo. 

 

5 – Na conjuntura actual (política, social e económica), quais considera 

serem os mais relevantes desafios que se colocam perante a NATO? É possível 

relacionar esses mesmos desafios com o papel/interesses de Portugal na 

Organização?  

 

Os maiores desafios que se colocam à NATO são o seu alargamento, as suas 

relações com a Rússia, a melhoria do diálogo no Mediterrâneo e a capacidade de defesa, 

em meios e vontade de defender. Portugal deve manter-se na Aliança, já que é um 

fórum importante onde pode ouvir a sua voz. 
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Apêndice C 

 

Questões dirigidas ao Exmo. Mestre Carlos Gaspar 

 

1 – Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?  

 

Para Portugal, teria sido importante obter a definição de uma parceria estratégica 

privilegiada entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a União Europeia, 

bem como uma referência concreta à relevância estratégica do Atlântico Sul. 

 

2 – Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO?  

 

Caso tenha respondido negativamente, que passos poderão/deverão ser 

dados para incrementar o peso/alcance desta voz no futuro? 

 

Portugal deve dar uma maior contribuição para a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte, incluindo uma participação mais importante e mais concentrada nas 

missões militares internacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte, 

incluindo posições de comando.  

 

3 – Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO?  

 

A relevância de Portugal é determinada pelo peso da sua contribuição, que é 

muito reduzida em todas as dimensões pertinentes. 
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4 – Vários investigadores defendem a importância da aproximação da 

NATO à África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de 

afirmação desta tendência?  

 

As relações entre a comunidade de segurança do Atlântico Norte e as 

democracias da América do Sul e da Africa Austral é um domínio relevante para 

Portugal e para outros membros da Aliança Atlântica, em que a Organização do Tratado 

do Atlântico Norte, tal como a União Europeia, tem um papel a desempenhar.  

 

5 – Na conjuntura actual (política, social e económica), quais considera 

serem os mais relevantes desafios que se colocam perante a NATO? É possível 

relacionar esses mesmos desafios com o papel/interesses de Portugal na 

Organização?  

 

A Organização do Tratado do Atlântico Norte e os aliados ocidentais têm de 

demonstrar a sua importância para a defesa e a segurança comum, não só no espaço 

regional, como em todos os domínios prioritários para a estabilidade internacional.  
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Apêndice D 

 

Questões dirigidas ao Exmo. Sr. General Luís Valença Pinto 

 

1 – Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?  

 

Não. Considero que as boas e corretas espectativas portuguesas foram, no 

fundamental, muito bem atendidas. Para isso contribuiu o facto de Portugal ter, ao longo 

de todo o processo que conduziu à elaboração deste Conceito e à sua aprovação, dado 

contributos muito importantes e muito empenhados em todas as etapas da discussão. 

Quer na etapa que esteve – creio que saberá – um bocadinho “lateral” em relação à 

estrutura da NATO e que foi liderada pela Senhora Albright, quer depois, quando o 

exercício veio para a própria estrutura da NATO e foi liderado pelo Secretário-geral 

Rasmussen, Portugal deu sempre excelentes e oportunos contributos e, muitas dessas 

posições estão acomodadas no Conceito; não quer dizer que tenham sido coisas que 

apenas ficaram no Conceito por incitativa portuguesa, quer dizer que são perspetivas 

portuguesas e não só, também de outros, e que foram muito bem atendidas no Conceito. 

Eu acho ainda que não ficámos aquém das espectativas porque este Conceito põe a 

NATO numa via muito ajustada em relação ao que são as circunstâncias políticas e 

estratégicas do nosso tempo e isso só nos pode interessar como país membro; em larga 

medida porque este Conceito elege como bastante central o modelo das parcerias 

estratégicas, o que para nós é bom porque somos um país com conexões à escala do 

globo. Acresce que no quadro dessas parcerias, se torna centralíssima a relação entre a 

NATO e a União Europeia o que evidentemente para nós também é bom, sendo como 

somos um dos vinte e um países que presentemente têm assento na NATO e assento na 

União Europeia. Só podemos é desejar que essa parceria NATO – União 

Europeia/União Europeia – NATO se consolide e frutifique. Também é bom porque 

este Conceito abre portas a uma relação saudável com a Rússia e a Rússia é um grande 

país de nosso continente e, portanto, nós também temos certamente interesse em que a 

relação entre – aquilo que tradicionalmente se chama – mundo Ocidental e a Rússia se 



  

viii 

 

possa fazer nos melhores termos sabendo, como sabemos, que a Rússia é um parceiro 

indispensável se quisermos abordar muitos dos dossiers fundamentais da segurança do 

nosso tempo.  

Na visão portuguesa ficou curta, ou foi-se menos feliz, com a questão da não 

referência ao Atlântico Sul. Se estiver de acordo, e porque uma das suas questões é 

exactamente essa, eu vou agora omitir o meu comentário acerca desse assunto e fá-lo-ei 

nessa outra altura da nossa conversa.  

 

Com certeza. Eu estava a ouvir o Sr. General a falar e estava-me a 

recordar…quando estava a fazer a referência que havia muitos contributos da 

parte de Portugal para o novo Conceito Estratégico, bem eu ainda uso “novo” 

porque… 

 

É o que temos.    

 

Quando comecei a considerar este tema era, realmente, muito recente. Mas 

recordo-me que ouve um autor que fez uma referência específica, no campo das 

parcerias, que esse contributo resultou numa parcela de texto que é exatamente 

igual, que partiu de uma iniciativa da política externa portuguesa e que acabou 

por ficar, palavra por palavra no conceito.  

 

Sim, de uma forma regular – quotidiana digamos – em Bruxelas, o Embaixador 

Representante Permanente e o Representante Militar Permanente, o General chamado 

“MilRep” na terminologia da NATO (calculo que conheça), foram sempre dando 

contributos. Nos momentos chave da decisão, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o 

Ministro da Defesa e o CEMGFA – na altura era eu – nos nossos âmbitos e na condução 

deste processo, demos exatamente esse tipo de contributos e fizemos uma coisa 

extraordinária e muito pouco comum cá por Portugal: coordenámos muito bem essa 

ação entre nós o que como disse não é, infelizmente, uma coisa muito corrente.  

Primeiro produzimos um documento base de reflexão, o que queríamos e não 

queríamos, o que pretendíamos e o que é que nos causava mais dificuldade. À luz desse 
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documento, evidentemente dinâmico, ajustado ao próprio debate e à evolução das 

circunstâncias, fomos conduzindo de maneira muito alinhada e muito concertada a 

nossa ação e tivemos, de facto, um output positivo, como era expectável quando se 

trabalha assim… 

 

Com certeza. Se não se importar passo à segunda questão. 

 

Faça favor.  

 

2 – Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO?  

 

Caso tenha respondido negativamente, que passos poderão/deverão ser 

dados para incrementar o peso/alcance desta voz no futuro? 

 

Essa pergunta gera uma resposta quase que impossível. Porquê? Porque a 

resposta a isso é muito variável. Portugal tem sempre todas as condições, como aliás 

qualquer outro estado membros, para fazer ouvir a sua voz e consequentemente 

acautelar e proteger e afirmar os seus interesses na NATO. Mas isso depende muito 

menos da NATO e muito mais de nós. Em primeiro lugar, uma consideração que tenho 

como muito importante: muitas vezes em Portugal olha-se para a NATO (e também 

para a União Europeia, etc) como se fossem entes exteriores a nós e não são. Nós somos 

um dos vinte e oito estados corresponsáveis pela NATO e portanto, isto tem de ser 

alinhado nesta perspetiva. Se Portugal for empenhado, ativo e atento (e oportuno) na 

afirmação dos seus interesses, dá um contributo e cria um clima de proteção daquilo que 

pretende; se Portugal for omisso, evidentemente não permite que assim aconteça. Eu 

tenho – para ser mais correto tive… – uma razoável vivência na atividade da NATO e 

nunca vi que nenhuma voz de nenhum país deixasse de ser ouvida com atenção, em 

momento próprio. O que não pode acontecer é os países remeterem-se ao silêncio e 

quando as coisas estão praticamente aprovadas ou em vias de aprovação, de repente 

alguém que esteve sempre calado e que nunca disse nada pôr o dedo no ar e dizer 
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qualquer coisa; aí já não há muito espaço para que essas posições sejam acomodadas (e 

ainda menos se as coisas já estão aprovadas).  

Depende da atitude portuguesa. A atitude portuguesa tem de ser, sobretudo, uma 

atitude de responsabilidade. Nós somos um dos vinte e oito corresponsáveis pela 

NATO, é nosso dever – e também é do nosso interesse – dar contributos oportunos e 

obviamente, competentes e empenhados e capazes. Se o quisermos, temos todas as 

condições para o fazer, nomeadamente quando se trata matéria conceptual, uma vez que 

é mais difícil quando se trata de matéria de recursos, dado termos, enfim, recursos 

modestos…Se o fizermos e, nomeadamente, quando se trata de matéria em fases 

conceptuais, podemos afirmar facilmente o nosso interesse e as nossas preocupações e 

os nossos pontos de vista.  

 

Compreendo. E a opinião que o Sr. General expressou agora traz-me 

diretamente à terceira pergunta que tem sido, como hei-de dizer, um pouco 

controversa junto dos investigadores aos quais eu tenho pedido assistência nesta 

tarefa, que é:  

 

3 – Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO?  

 

Todos os estados na NATO são relevante porque o Tratado de Washington 

define a intergovernamentalidade, logo o princípio do consenso, etc, etc, 

etc…Evidentemente que nós temos que reconhecer que há estados muito diferentes no 

quadro da NATO, não podemos inteiramente comparar o potencial de afirmação dos 

Estados Unidos com o do Luxemburgo, para não situar Portugal em nada disso. Agora a 

nossa maior ou menor relevância depende da nossa maior ou menor ação, do nosso 

maior ou menor empenhamento. Da nossa atitude. É um pouco aquilo que atrás lhe 

estava a dizer. E nós, de um ponto de vista mais geral (eu falo com rigor até há dois 

anos, pois foi há dois anos que eu me afastei, que deixei de participar na vida corrente 

da NATO, depois de mais de trinta e tal anos de participação), somos relevantes quando 

agimos de forma empenhada, concertada, coerente, reiterada, etc. E facilmente o somos 

porque quando se trata de conceber nós temos sempre (considero) gente muito bem 
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preparada, muito capaz, muito imaginativa, e capaz de fazer chegar ideias novas e 

frescas.  

Somos também potencialmente relevantes porque, como sabe, muitas das 

preocupações que a NATO hoje tem e muitas das ações que conduz, inscrevem-se no 

quadro da segurança dita cooperativa, de base humana e nós temos – culturalmente e 

por experiência histórica – muita experiência nesse campo e por isso a possibilidade de 

nele dar contributos muito interessantes.  

Nós somos também relevantes porque, no plano dos contributos basicamente 

militares que temos dado para as várias operações da NATO, temo-lo sempre feito de 

uma maneira absolutamente exemplar. Não é corrente na vida internacional darem-se 

“caneladas” e fazerem-se “pisadelas” entre países, mas eu acho que sei distinguir 

quando é que estamos na circunstância polida da vida diplomática e quando é que 

estamos no reconhecimento sincero. E verdadeiramente, aquilo que sempre eu verifiquei 

(e não só eu, toda a gente que teve responsabilidades em Portugal e tem 

responsabilidades em Portugal e acompanha este processo) foi um reconhecimento 

absolutamente genuíno, relativamente à alta qualidade dos quadros e das tropas 

portuguesas e ao valor do seu desempenho. Assim se justifica que, os pedidos da NATO 

para mais e mais contributos, quer de elementos individuais, quer de forças portuguesas, 

sejam uma constante. Temos uma qualidade acima da média; naturalmente, 

condicionada aos fatores de equipamento (calculará que nós não temos um equipamento 

tão sofisticado nem tão abundante quanto outros) mas, no plano do nosso 

profissionalismo, da nossa competência, da nossa habilitação, da nossa formação, não 

somos segundos para ninguém e isso é reconhecido e sabido.  

 

É de facto porque, e o Sr. General me permite, partilho o que tenho 

verificado até agora na investigação que tenho feito; é que de facto há várias áreas 

que causam alguma discussão, mas em termos da participação de forças militares 

portuguesas, é consensual que é uma participação activa, que é uma participação 

de qualidade, que não é algo comum a todos os países, é algo… 

 

Que se destaca, que se distingue… 
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Exacto. É uma linha de força para a política externa portuguesa. 

 

E é assim em todo o lado e a NATO sabe-o. Foi assim nas Balcãs Ocidentais, 

continua a ser assim no Afeganistão, foi e é assim quando a NATO intervém nas 

missões de combate à pirataria. Onde quer que nós participemos, participamos de uma 

forma absolutamente exemplar, participamos de uma forma destacada e que toda a 

gente reconhece e é só isso que justifica a procura absolutamente excecional que há de 

contributos individuais e de contributos em termos de forças que é feita em relação a 

Portugal. 

 

Em termos da próxima questão, voltamos então ao início, ao Atlântico Sul. 

 

4 – Vários investigadores defendem a importância da aproximação da 

NATO à África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de 

afirmação desta tendência?  

 

Essa questão é realmente complexa. Em primeiro lugar, como sabe, o Tratado de 

Washington – que é o tratado constitutivo da NATO – limita a NATO ao hemisfério 

Norte, portanto há logo aí uma limitação. Depois, manda a realidade que se perceba que 

os aliados mais do Norte da Europa e mais do Leste da Europa estão menos sensíveis do 

que os do Sul em relação às questões precisamente do continente Africano e da 

dimensão Sul do Atlântico. Não é nada de extraordinário, nós também não estamos 

completamente entusiasmados pelas questões do Cáucaso. Mas é assim que a NATO 

tem de viver. Portanto, tem de haver uma sábia conciliação de interesses, não excluindo 

aqueles interesses que primariamente só são de uns e não de outros. Ao contrário, sendo 

inclusivo em matéria de – como agora se diz – elencar interesses, mas reconhecendo 

que para muitas coisas o entusiasmo não é completamente generalizado. Primeira 

questão, primeiro enquadramento. Depois, quanto à questão do Atlântico Sul, a NATO 

não pode pretender afirmar-se no Atlântico Sul à revelia das potências do Atlântico Sul; 

essa é desde logo uma outra limitação. E que potências é que há no Atlântico Sul? Há o 

Brasil. Há em potência outros estados que podem vir a ter um papel muito importante: 
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Angola certamente, a Nigéria…Cabo Verde tem uma posição muito interessante, mas 

nenhum deles tem hoje expressões muito efetivas de Poder no que toca à segurança; a 

África do Sul é um caso singular, está balanceada entre dois oceanos, e neste momento 

– por via dos fenómenos da pirataria – até está particularmente atenta ao que se passa no 

Índico em detrimento de alguma atenção aquilo que se passa no Atlântico. Portanto, a 

NATO não pode pretender chamar para si o Atlântico Sul só porque quer chamar, 

precisa das potências da zona e o modelo das parcerias permitiria isso. Mas isto precisa 

de ser falado; o Brasil tem tido em termos de política externa, uma posição que tem 

vindo a evoluir muito lentamente. Há poucos anos, o Brasil praticamente não queria 

nenhuns envolvimentos de política externa; hoje, o Brasil tem uma atenção muito maior 

(em paralelo com a sua emergência como potência cada vez mais forte) aos problemas 

do mundo. Mas entre isso e crer ter amarras fixas ao espaço A. B ou C vai uma certa 

distância. O Brasil também sabe que não tem capacidade para tomar conta do Atlântico 

Sul sozinho. Há portanto todas estas limitações.  

Por outro lado, essas coisas não se fazem por exclusivo intermédio de Portugal. 

Nós em Portugal temos um problema terrível na nossa política externa e na nossa 

política de segurança e defesa que é, a de muito recorrentemente, elaborarmos sobre 

mitos que nós próprios inventamos e que ninguém mais reconhece. Por exemplo, o mito 

do triângulo estratégico – um mito que nunca ninguém reconheceu porque nunca existiu 

– não há, funcionalmente, nenhum triângulo estratégico que possa ser assinalado. O 

mito de que nós somos um país charneira…Não, nós somos e isso é relevante, um país 

que pode ser charneira com outros e isso tem de ser posto nessa perspetiva. Acresce 

que, do ponto de vista negocial e puramente negocial, a meu ver nós fizemos nesta 

matéria um grande erro (isto é uma opinião absolutamente pessoal). Claro que nós 

teríamos interesse que a NATO tivesse tido um olhar sobre essa parte do mundo; mas 

talvez não necessariamente apenas sobre o Atlântico Sul. De uma outra maneira: nós 

puxámos pela tecla do Atlântico Sul e isso não funcionou por um conjunto de razões. 

Mas se tivéssemos, em vez disso, puxado pela tecla da África e puxado pela tecla do 

Brasil como estado emergente – e em paralelo com outros, a Índia com certeza, etc, etc 

– se calhar tínhamos conseguido. Se tivéssemos a África e o Brasil, tínhamos 

evidentemente a dimensão Meridional do Atlântico. Nós quisemos fazer a batalha (entre 

aspas) diplomática do Atlântico Sul. Não pegou, ninguém realmente se interessou por 
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isso. Já não sei se foi a penúltima ou antepenúltima versão do Conceito que tinha meia 

linha acerca da África, mas caiu na versão final do Conceito.  

Mas isso é resultado, repito, a meu ver, de um erro negocial, muito determinado 

por esta mitologia triste que às vezes percorre a nossa formulação política e estratégica 

– nestas conceptualizações da política externa e da segurança e defesa; e que não resiste 

às questões todas muito verdadeiras da realidade. 

  Mas, o facto de a NATO privilegiar uma parceira com a União Europeia e o 

facto inequívoco de que os Estados Unidos se estão a centrar crescentemente na região 

Ásia/Pacífico (o que não quer dizer que se desinteressem da região mais Ocidental da 

Europa, mas ao contrário quer dizer que estão na espectativa que os Europeus tomem 

conta em primeiro lugar do seu próprio continente e, depois, das áreas adjacentes, desde 

já do Norte de África, etc) faz sentir que, por essa via, a da relação com a União 

Europeia, nós podemos – numa outra etapa histórica – vir a promover, com outros e não 

na ilusão de que somos a charneira ou a ponte de toda essa gente, etc, uma política desse 

tipo. Que evidentemente é relevante para o interesse português, mas que tem de ser 

conduzida com realismo. O realismo de perceber que há limites político-jurídicos, que 

há limites no interesse dos outros, o realismo das nossas próprias limitações e o 

realismo da vontade de terceiros. Já passou o tempo em que nós achávamos que éramos 

uma potência do Atlântico Sul Naturalmente não temos nenhum império, hoje não 

somos uma potência do Atlântico Sul e essas coisas não se fazem nem sem os países do 

Atlântico Sul e, muito menos, contra aquilo que seja a prioridade e a vontade dos países 

do Atlântico Sul. E depois, quando negociarmos, temos de ser hábeis e, nesta matéria 

particular, não fomos. E não fomos – peço desculpa se me repito – por consequência 

dos mitos. 

 

Nunca tinha ouvido esta história contada desta maneira? 

 

Não, tem toda a razão, não tinha ouvido essa perspectiva, principalmente o 

focar África e deixar o Brasil um pouco para segundo plano num primeiro 

momento e depois… 
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Não, eu não diria isso e se me expliquei nesses termos, expliquei-me mal: é 

focar a África e, no plano das parcerias, ter uma preocupação de parceria com todos os 

estados emergentes. A Rússia é um caso especial. Mas certamente ter um plano de 

parcerias coma China, com a Índia, com o Brasil. Se tivéssemos essa co-furmulação 

genérica de preocupação de parceria com esses países e se tivéssemos uma preocupação 

específica de parceria ou de interesse pelo continente Africano, diretamente ou por 

intermédio da União Europeia, nós teríamos conseguido o Atlântico Sul. Por 

envolvimento e não por – passo a expressão ataque frontal – e aí é que “partimos os 

dentes” sem nenhuma vantagem. 

 

Compreendo. Realmente houve essa perspetiva; costumo ouvir muito a 

expressão “tentar capitalizar” na bagagem cultural e histórica [portuguesa] e, de 

facto, fazer esta aproximação “via Portugal”, mas as posições não se provaram a 

isso… 

 

Sim, toda a gente sabe na NATO e na União Europeia que nós temos um capital 

de experiência em relação à África e à América Latina muito apreciável, o que temos de 

perceber é que não somos só nós quem o tem. Os Franceses têm, os Espanhóis têm, os 

Ingleses têm (Franceses, Ingleses e Belgas em África; Espanhóis fundamentalmente 

mais na América do Sul). Mas nós não somos os únicos. De nenhuma maneira podemos 

centrar isso em nós, isso é um enorme erro. E depois temos de atender aos interesses 

dos outros que estão lá mais longe e, uma maneira de não promovermos neles a reação 

negativa é – como infelizmente muitas vezes não fazemos – ser sensíveis aos interesses 

deles. Muitas vezes vi na NATO Portugal olhar com fastio, quase que com náusea, para 

as questões do Cáucaso. É verdade, o Cáucaso é lá muito longe, mas o Cáucaso importa 

muito a aliados nossos e se nós temos essa atitude de distância e quase náusea, não nos 

depois podemos espantar que outros nos façam sentir o mesmo quando nós falamos de 

Cabo Verde ou de uma outra região por aqui. 

 

Uma questão de perspetiva. De facto os interesses dependem bastante da 

própria posição geográfica, se é próximo… 
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Sim, mas nós temos de fazer com que na NATO, na União Europeia, haja uma 

lista comum de interesses e depois admitir que, sobre essa lista comum, os países se 

expressem diferentemente em função dos seus interesses particulares que muitas vezes 

são de facto determinados pelo seu posicionamento geopolítico. Nós temos de ter 

interesse no Cáucaso e esperar que os Noruegueses e os Suecos tenham interesse no 

Norte de África. Agora, com certeza que eles devem esperar que nós tenhamos menos 

interesse no Cáucaso do que eles e nós devemos esperar que eles tenham menos 

interesse no Maghreb do que nós.  

 

Compreensivelmente. 

 

5 – Na conjuntura actual (política, social e económica), quais considera 

serem os mais relevantes desafios que se colocam perante a NATO? É possível 

relacionar esses mesmos desafios com o papel/interesses de Portugal na 

Organização?  

 

Acho que, no mundo de hoje, estranho seria que não se colocassem para a 

NATO e para todas as organizações e para todos os países desafios muito relevantes e 

muito complexos e muito desafiantes – passo a redundância – e difíceis. E, fatalmente 

sendo Portugal um país que está aqui no globo, todos eles têm interesse para Portugal e 

tocam com a função Portuguesa em cada uma das organizações, neste caso da NATO e 

também no mundo. Eu estive a tentar refletir um pouco, obviamente podíamos levar 

esta lista mais longe e também podíamos ficar mais curtos, mas eu procurei fazer uma 

reflexão para ir ao encontro do seu interesse e identifiquei onze questões que me parece 

que são aquelas que mais se vão colocar no futuro a médio prazo. Como sabe, este 

Conceito é para vigorar 2010-2020 e em “20 /20” como agora se começa a dizer, isto 

tudo terá de ser revisitado.  

Eu acho que neste intervalo que temos até 2020, há aqui estas onze questões que 

se vão manifestar e que nós devemos acompanhar e mais que acompanhar, temos de 

tentar influenciar as suas tendências e temos de participar nelas adequadamente às 

nossas capacidades e aos nossos interesses diretos.  
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Há aqui alguma hierarquia, mas em todo o caso eu julgo que seja muito difícil 

estabelecer uma relação hierárquica de um a onze; evidentemente que há algumas mais 

importantes do que outras e eu vou, talvez, começar por eleger um grande desafio para a 

Aliança: a recentragem dos Estados Unidos na região Ásia-Pacífico.  

Grande desafio para a Aliança, um desafio que coloca uma perspetiva 

completamente nova sobre as relações transatlânticas. Esta mudança de foco de 

interesse dos Estados Unidos para a Ásia-Pacífico não significa que os Estados Unidos 

estão desinteressados da relação transatlântica e deixam de se preocupar com as 

questões da Europa e da sua vizinhança, não. Quer dizer é que os Estados Unidos estão 

a considerar que os Europeus têm o dever – e também têm a capacidade – para tomar 

conta da segurança e da paz no nosso continente, na Europa e nas áreas adjacentes. Num 

primeiro tempo e desde já certamente na África do Norte, no Maghreb e tivemos o 

exemplo da Líbia, vamos tendo o exemplo do Mali. Depois talvez (embora isso seja 

para já muito problemático) até no Médio Oriente se, por milagre (entre aspas), se 

resolvesse a questão do nuclear Iraniano e houvesse uma melhor acomodação entre 

Israelitas e Palestinianos. Creio que o Médio Oriente, se fossem resolvidas essas duas 

questões, era uma área que os Estados Unidos também esperariam poder endossar para a 

responsabilidade Europeia. Mas, não estando estas questões resolvidas e não estão, de 

todo não. E portanto em termos de equação transatlântica é preciso perceber estes novos 

parâmetros e isso passa pelo futuro da União Europeia.  

Nós na União Europeia vivemos, todos sabemos, uma crise imensa (não estou a 

falar da crise financeira, isso é outra história), vivemos uma crise de vontade política 

decorrente de uma crise de liderança. As duas coisas influenciam-se muito 

manifestamente; e nós estamos verdadeiramente numa encruzilhada que é condicionada 

pela crise económica e financeira e podem acontecer muitas coisas. Sendo esquemático 

os extremos dessas muitas coisas que podem acontecer são, por um lado, um processo 

marcado pelo propósito de integrar mais a Europa do ponto de vista político (o que quer 

dizer também do ponto de vista da sua política externa e da sua política de segurança e 

defesa, seja qual seja a forma concreta dessa integração), o que evidentemente tem 

implicações para a NATO, que eu espero que sejam boas implicações, não de 

conflitualidade, não de competição mas, ao contrário, de boa e frutuosa acomodação e 

cooperação. Este é o lado positivo do exercício para o qual também pondera a Europa 
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querer ter, ter percebido qual é o papel que quer jogar no mundo e estar disponível para 

o jogar.  

O outro lado do exercício é a Europa se cerrar, pelo menos no plano da 

integração política, ficar pouco mais – ou mesmo nada mais – que um mercado livre 

muito amplo e nessa altura o que nós vamos assistir é a uma renacionalização das 

políticas externas e das políticas de segurança e defesa. E isso quer dizer, aumento da 

competitividade intraestatal entre nós próprios estados-membro e isso é triste se 

acontecer. Será mau, gerador de muito dispêndio, de muita coisa que não se imaginava 

que fosse agora precisa e, evidentemente será também detrimental em relação ao clima 

de cooperação e de entendimento que existe com a NATO.   

Um quarto desafio é o desafio da fronteira Sul e com fronteira Sul quero dizer 

Maghreb e quero dizer Sahel. Absolutamente. O que ali se passa é de uma enorme 

gravidade, de uma enorme importância e é mal conhecido e mal compreendido. O que 

nós sabemos é que ali se passam muitas coisas e que o que ali se gera, o que ali 

fermenta, é para ser exercitado aqui, nas nossas sociedades. Por isso, nós temos de fazer 

de facto segurança à distância. As ameaças são transnacionais, nós temos de tentar 

responder-lhes desde logo no sítio onde elas são geradas. A NATO dificilmente se 

meterá nisso, precisamente por esta reserva dos Estados Unidos e do Canadá (pela 

mesma razão o Canadá não estará certamente muito sensível para isso). Temos que ser 

nós os Europeus. Em que quadro? Eu acho que só no quadro da União Europeia. 

Beneficiaremos com certeza de apoios dos Estados Unidos naquelas matérias em que 

eles são aptos e nós Europeus não somos: transporte estratégico, apoio logístico, 

“intelligence” de base espacial, etc, mas, temos de ser nós a assumir a responsabilidade 

política e o essencial das ações que tenhamos de fazer. E, o que fizermos ou não 

fizermos tem repercussões, de momento e desde logo na segurança de cada um dos 

nossos estados, no continente e na NATO (e na relação transatlântica). Há bocado 

gostava de lhe ter dito, ainda que eu não tenha uma bola de cristal e não seja futurista, 

que acho que a NATO se vai tornar mais e mais (não vai acontecer neste intervalo 2010-

2020, mas vão acontecer passos nesse sentido), mais e mais dizia, uma sede de 

concertação entre os Estados Unidos e a União Europeia, entre a América e a Europa e 

as ações vão sobretudo ser de uns ou de outros e menos de todos nós, ou seja, cada vez a 

NATO vai ser mais artigo 4.º, com este sentido da consulta política e de concertação e 

cada vez vai ser menos o artigo 5.º de segurança coletiva, muito embora isso seja um 
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princípio sagrado em que ninguém se atreverá – espero eu – a tocar. Mas será assim 

uma espécie de vestal do Tratado.  

Depois há um outro desafio que é o da Paz nas Balcãs em que prestámos 

extraordinários contributos, desde que o começámos, basicamente em 1995, já que os 

passos anteriores foram infelizes. A paz nas Balcãs Ocidentais é hoje uma coisa muito 

razoavelmente satisfeita, mas…ainda há duas questões por resolver; uma é consolidar 

mais essa paz na Bósnia, na Macedónia, no Montenegro, no Kosovo, talvez até na 

Albânia (embora hoje a Albânia seja já um estado membro). Há um segundo problema 

por resolver que é a questão da Sérvia. Nós finalmente percebemos, com erros e 

pecados de uns e de outros, que certamente não haverá paz e estabilidade duradouras 

nas Balcãs Ocidentais sem a Sérvia, e muito menos contra a Sérvia. Portanto, o que nós 

temos também que fazer é procurar trazer a Sérvia para esta família. Sem concessões 

nem de uns, nem de outros e procurando trazê-la nos melhores termos possíveis.  

A Sérvia não está ainda num processo de intended membreship da NATO, mas eu 

acredito que até 2020 alguma coisa acontecerá nesse sentido. Será um grande desafio, 

com impacto na União Europeia, com impacto na NATO e com impacto nas relações 

entre ambos. 

Sexto desafio dos que eu selecionei: a Rússia. Com quem se vive por ciclos, 

conforme um bocadinho as instabilidades que decorrem das lideranças russas, mais do 

que qualquer outro fator. Há coisas que correm muito bem, cooperação contra o 

terrorismo, cooperação contra as drogas, imigração ilegal, até questões ambientais, 

embora sejam um pouco laterais à NATO; mas quando se chega a temas mais do core 

da segurança e da defesa, a aproximação não é um movimento contínuo, é um 

movimento com avanços e recuos muito em função do que se vive em Moscovo e do 

que é que isso determina em termos da conduta da liderança russa. Este é um desafio. A 

NATO tem todo o interesse, em nome da paz na Europa e no mundo, em promover as 

melhores relações possíveis com a Rússia; evidentemente que sem concessões e 

evidentemente excluindo completamente qualquer direito de supervisão ou veto que a 

Rússia queira impor às políticas e às decisões da NATO. Mas de uma forma construtiva, 

aberta, de uma forma parceira, procurar trabalhar com a Rússia. É um exercício difícil e 

é um exercício que hoje parece correr bem e que amanhã pode estar mal, mas é um 

desafio muito importante. Evidentemente – nem vale a pena dizer – o interesse que tem 

para todos os países europeus, consequentemente também para Portugal. 
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O sétimo desafio é o desafio do Afeganistão pós-2014. Nós vamos sair em 2014 

e o que é que vai ali acontecer? E o que é que daí pode resultar? Esse é um grande 

desafio. Sabemos que vamos tirar forças de combate, que vamos manter instrutores e 

conselheiros e que vamos manter ações de apoio nas áreas económica, social, etc no 

país. Isso é muito bom, mas estamos muito dependentes da governação afegã que 

certamente carece de não ser corrupta e que igualmente carece de ser boa e de ser 

eficiente. Vai ser assim ou não vai ser assim? Não sabemos. Sabemos é que ali há um 

potencial sempre presente para se retomarem abordagens e perspetivas que não são 

agradáveis para o mundo Ocidental e que passam também muito pelo vizinho a Leste: 

pelo Paquistão. Temos aí um complexo Paquistão-Afeganistão muito importante 

(sempre, mas em que essas novas condições no pós 2014 vão trazer preocupações muito 

especiais).  

Depois, temos de seguir com interesse qual seja o traçado e o percurso da 

ambição estratégica da China. A China diz “nós queremos ser uma superpotência 

pacífica”; e nós também sabemos que pelo menos, até este horizonte de 2020, a China 

continuando a evoluir e ganhando, justamente, um estatuto de superpotência (nem todas 

as superpotências serão iguais, uma será mais superpotência do que a outra; existirá 

assim uma superpotência secundária em relação aos Estados Unidos mas que, em todo o 

caso, será superpotência em relação a todos os outros). Nós não devemos ignorar isto, 

nós temos que olhar para isso não apenas sob o ponto de vista “que perturbações é que 

podem vir daí?”, mas também e talvez sobretudo pensando “que hipótese de cooperação 

positiva e construtiva deve vir daí”. O grande desafio: é trabalhar bem com a China, 

sabendo que a China está neste legítimo processo de crescente ambição… 

Depois, há o problema da crise financeira global. Nós não temos nenhuma crise 

financeira originada em Portugal, temos crise financeira que é da Europa e essa é do 

mundo. O que é que isto pode ter como impacto para a paz, para a estabilidade, para o 

social, para os orçamentos dos estados, para as políticas de defesa? É um desafio muito 

grande. Neste momento não estamos a caminho de solução nenhuma como todos 

infelizmente sabemos. Daqui até 2020 era importante que se conseguisse perceber que o 

que temos feito nada tem produzido a não ser mais problemas e que é preciso encontrar 

outro modelo (que ninguém sabe exatamente onde está e qual é). 

Depois há um outro desafio. Um dos que nos pode parecer aqui em Portugal 

extraordinariamente distante e com o qual nada temos a ver com isso. Mas temos. É o 
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desafio do Ártico. Um desafio que se coloca à NATO e ainda com mais força à UE. É 

muito importante a variadíssimos títulos. Primeiro título (e mais imediato) é o da 

consideração das enormes reservas energéticas que existem no Ártico. Um segundo 

título é o da conflitualidade que há na região; há muitos conflitos no Ártico entre nações 

da União Europeia e da NATO e nós não podemos achar que isso é irrelevante (e até 

curiosamente, talvez o conflito mais vivo seja entre os Estados Unidos e o Canadá, está 

a ver como isso é importante). E depois, e isso é fundamental, estamos num processo 

em que se presume que vão ficar permanentemente abertas duas rotas de navegação no 

Ártico, a poder ligar todo o Norte – América, Europa, Rússia e a China – e isso tem 

imensas consequências na facilidade de acesso dos produtos de uns ao mercados dos 

outros e no embaratecimento desses produtos e em particular da energia, dos recursos 

energéticos. E por outro lado essa abertura permanente de rotas que se desenha vai 

alterar muito a equação do Atlântico Sul. Nós não podemos olhar para o Atlântico Sul 

em função dos peixinhos que lá estão; a intenção de o incluir é muito em função da 

segurança energética e das rotas que a suportam. Ora isso vai mudar, não quer dizer que 

essas rotas desapareçam, não vão desaparecer. Mas estas rotas do Ártico vão ser 

alternativas. Estamos longe de saber em que medida é que vão substituir as do Atlântico 

Sul, mas sabemos que alguma substituição (e bastante significativa) vai haver. Então 

este é um problema que em Portugal deveríamos seguir com muita atenção e muito 

interesse. Não fazendo dele algo que nada nos toca. Pensando “isso do ártico, isso fica 

lá para os nossos aliados do Norte da Europa”; não, não. O Ártico é também um 

problema nosso. Em primeiro lugar porque é um problema de organizações a que nós 

pertencemos e pelas quais detemos responsabilidade e, em segundo lugar porque tem 

um potencial de afetação em muitas coisas que nos importam diretamente.  

Depois, um problema que, esse sim é por ventura um pouco mais distante para 

nós, mas que tem várias repercussões potenciais na estabilidade do continente e que 

portanto nós devemos seguir com muito interesse, que é o problema do 

desenvolvimento pleno do sistema antimíssil aqui na Europa. Nós devemos olhar para 

isso sob duas perspetivas: a primeira, evidentemente, é que é desejável que possa haver 

uma proteção antimíssil na Europa, não podemos ser indiferentes a isso; temos aqui ao 

lado vizinhos com uma capacidade de proliferação muito marcada. Mas em segundo 

lugar, devemos olhar para isso (e não há aqui uma hierarquia entre estes primeiro e 

segundo lugar) porque este problema, esta questão, tem um potencial abrasivo nas 
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relações entre nós e em particular os Estados Unidos, e a Rússia e não nos pode 

interessar um clima de abrasão entre essas partes; nem de concessão nem de abrasão.  

E às vezes, alguns países do Leste da Europa são muito…voluntaristas na 

tentativa de criar confrontos artificiais que não servem ao conjunto de estados europeus 

e ao conjunto de estados da NATO. Daí que devamos acompanhar a questão com muito 

interesse, por mais que, de facto, esse problema se coloque um pouco distantemente de 

nós (quer em termos tecnológicos, quer em termos de implementação no espaço 

europeu – estará puxado à fronteira Leste: Polónia, República Checa, etc e de todo não 

aqui na nossa área mais ocidental); mas é também um problema que nos importa muito 

pela sua potencial repercussão no entendimento entre uns e outros e, consequentemente, 

na estabilidade do continente. 

 

Bom, eu só exponho mais uma ou duas ideias de facto na linha do que o Sr. 

General disse; em relação à NATO e à União Europeia, tenho observado que a 

maioria dos investigadores considera que são duas entidades que têm a 

potencialidade de ser muito complementares, mas que é uma complementaridade 

que ainda não é alcançada a um nível ideal. 

  

Não, não é. Infelizmente. Creio que, no essencial, já se abandonou um clima que 

existia até não há muitos anos de competição entre ambas e, com isso, contendo um 

risco de duplicação, que era estúpido do ponto de vista da gestão de recursos e que era 

sobretudo estúpido quanto ao que podia gerar em termos de tensão política e estratégica. 

Isso está abandonado. Mas uma coisa é esse risco estar razoavelmente abandonado, 

outra é (e se me permite depois falar-lhe-ei de uma coisa sábia do Conceito Estratégico 

da NATO de 2010) dizer – o que seria ilusório – que a cooperação entre ambas é uma 

alameda cheia de árvores frondosa e de rosas; não é verdade. E não é verdade por duas 

razões principais: porque há problemas muito específicos que dificultam esta relação, 

nomeadamente o assunto de Chipre (e a questão das relações Greco-Turcas também se 

atravessa nesse assunto). O facto de a Turquia estar à porta da União Europeia há tantos 

anos e por ventura hoje muito menos interessada do que no passado (o que é 

preocupante) também reforça e explica isso. E também porque, quer a NATO quer a 

União Europeia – até talvez nesse plano mais a União Europeia do que a NATO, mas 
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ambas – desenvolveram burocracias poderosíssimas e, muitas vezes o que se verifica é 

que ao nível das cúpulas políticas, dos contactos estratégicos e da visibilidade militar de 

uma e outra organização, a disponibilidade para a cooperação é total; no nível inferior, 

quando as pessoas estão em conjunto no terreno – fazer isto, aquilo ao aqueloutro – a 

cooperação é total e espontânea, no nível intermédio quando as coisas têm de ser 

planeadas e sustentadas ao nível das burocracias, não é. Cada burocracia defende a sua 

“dama”, ou melhor dizendo, cada burocracia defende a sua própria sobrevivência 

enquanto burocratas da organização A e da organização B. Uma coisa que foi sábia 

(para lhe dar esta ideia) na elaboração do Conceito Estratégico da NATO, foi o 

seguinte: a folhas tantas, alguns dos países daqueles que são mais assanhados na reserva 

quanto à União Europeia, entenderam que era muito importante que a NATO 

desenvolvesse capacidades civis, porque, como sabe, e é excelente que por natureza 

assim seja, há quase que uma complementaridade automática entre NATO e União 

Europeia. A NATO é uma organização política, não é uma organização militar, mas é 

uma organização política de natureza e expressão marcadamente militares, que 

praticamente não tem expressão na sua ação política corrente, ou diplomática e que não 

tem nenhuma capacidade do ponto de vista económico e social; a União Europeia tem 

capacidades – e muito apreciáveis – em todos esses campos e também tem alguma, 

embora mais limitada, capacidade militar. Isto faz com que elas sejam complementares, 

e devem ser complementares a favor de uma e de outra e complementares a favor da paz 

no mundo e do bom exercício de responsabilidade dos seus Estados-membros. Neste 

processo de elaboração do Conceito Estratégico, havia estados que diziam: “não não, 

está na altura de nós desenvolvermos, aqui na NATO capacidades civis”. 

Evidentemente que isso era um risco; desde logo era a duplicação do esforço dos países 

(dos tais vinte e um países que coexistem). O “pote” nacional é sempre o mesmo para as 

pessoas, para as forças, para os dinheiros, para os equipamentos e portanto isso era um 

disparate. Houve uma certa tensão, mas acabou por prevalecer uma formulação 

inteligente e razoável, embora com o risco de uma prática que seja, eventualmente, 

perversa, mas enfim, até ao memento não tem sido. Consiste em estabelecer que a 

NATO não vai desenvolver capacidades civis autónomas, próprias, mas vai em todo o 

caso desenvolver em cada área (económica, social, etc, etc…) uma capacidade mínima 

que facilite a articulação, a acoplagem da NATO a outras organizações que tenham 

essas capacidades e, em primeiro lugar, à União Europeia. Foi uma forma inteligente e, 

que faz sentido, mas que a prática pode tornar depois muito negativa se a definição de 
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“mínimo” for uma definição que leve demasiado longe e que nos faça cair no tal terreno 

da duplicação dos recursos e da quase fatal competição entre organizações que daí pode 

resultar. 

 

Se o Sr. General me permite, só mais 2 apontamentos muito rápidos acerca 

daquilo que disse; em relação ao Magreb, li recentemente que os números de 

emigração para a Europa são muito, muito consideráveis e que é de facto uma área 

a ter em conta e que, como o Sr. General tem estado a discutir até agora, nem 

sempre haverá o consenso porque não está geograficamente perto do Norte e 

porque estamos aqui nos países do Sul de frente (literalmente de frente com o 

problema) e passa um pouco mais “ao lado” [dos aliados a Norte], mas que a 

emigração é muito expressiva e que pode trazer algumas questões…até porque é 

motivada por todo o género de condicionalismos sociais e económicos e pode vir a 

trazer problemas à NATO e à União Europeia…afinal de contas estão no mesmo 

“barco” digamos em relação a essa situação. 

 

Pois pode. Mas o grande veículo para isso não é propriamente a NATO (embora 

paralelo e deva estar atenta), os grandes veículos para isso são dois: um, a União 

Europeia que tem desenvolvido agora políticas de vizinhança e boas experiências – que 

tem procurado desenvolver, melhor dizendo, que lançou um quadro que as inclui – e 

que tem procurado desenvolver políticas de vizinhança com estes países percebendo que 

tem de se tratar cada um de sua maneira, procurando fazer um exercício que nos leve a 

conhecer melhor os problemas dessas sociedades e das suas lideranças e a estrutura de 

geração de poder que cada uma delas tem. Repare, nós fomos completamente apanhados 

desprevenidos com a situação aqui na Tunísia e no Egipto por exemplo. É impensável; 

nós estamos sempre a dizer que estamos aqui, que eles estão mesmo à nossa frente (e 

estão), mas todavia desconhecíamos completamente o que se estava a formar. Portanto, 

é sobretudo a União Europeia que tem uma palavra e depois são as políticas nacionais. 

Em cada um dos nossos estados nós temos que ter políticas nacionais correctas em 

relação a esses fluxos migratórios, desejavelmente até coordenando-as a nível…aí a 

NATO tem pouco a fazer.   
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A NATO tem, como sabe, um programa de parceria com o Norte de África e 

Médio Oriente e que inclui Israel. É o chamado Diálogo Mediterrâneo que engloba sete 

países (um deles, Israel). É um programa antigo, vem de uma das primeiras revisões do 

Conceito Estratégico após a Guerra Fria, mas que, em boa verdade, até aqui tem sido 

um instrumento de muito reduzido interesse. Tem tido o interesse de regularmente 

juntar todos esses países à volta da mesma mesa e os Israelitas ouvirem em direto os 

estados árabes (os outros seis estados todos eles árabes) e eles ouvirem os Israelitas, etc. 

Mas, no coletivo, no conjunto, este programa tem estado paralisado. Evidentemente a 

presença de Israel e de árabes (e de árabes e de Israelitas) seja qual seja a direção a 

coordenar, simplesmente paralisa. A NATO, neste Conceito Estratégico fez uma coisa 

muito interessante e sábia, que foi admitir a flexibilização do programa; o programa tem 

um quadro conjunto em que todos podem jogar, mas dentro dele pode haver uma 

dimensão de aprofundamento diferenciada, com o país A, B, C ou D e isso está a fazer-

se, está a começar a dar alguns frutos e isso é muito importante.  

 

Só para finalizar, em relação à Rússia (como o Sr. General estava a falar), 

lembrava-me…eu creio que este é o termo, será o conceito de defesa, o Conceito de 

Defesa Russo
90

, que tem um artigo que admite a NATO como a mais presente 

ameaça ao seu território. 

 

Para ser inteiramente verdadeiro, não sei exatamente aquilo que está a citar; 

agora sei que faz parte de algum imaginário russo continuar a pensar assim. Mas ao 

mesmo tempo, como sabe, há para o lado da NATO um clima significativamente 

diferente. A NATO vai sempre que pode a Moscovo: o Secretário-Geral, o Chairman do 

Comité Militar, que é militar, o SACEUR que é o comandante aliado para as operações 

(baseado em Mons na Bélgica). O seu propósito é falarem com os adequados 

counterparts. Há também uma estrutura especial para a relação da NATO com a Rússia 

que reúne aos altos níveis, a nível de cimeira, ao nível de ministros dos estrangeiros, ao 

nível dos ministros da defesa e ao nível dos cemgfas. Tudo isso reúne muito 

regularmente (julgo que é duas vezes cada dezoito messes, não tenho bem a certeza mas 

                                                           
90

 Esta referência pretendia ter sido relativa à Doutrina Militar da Federação Russa (The Military Doctrine 

of the Russian Federation). 
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é certamente muito regular). A NATO faz isso com abertura e a Rússia também o faz 

com uma razoável abertura. Uma coisa é isso, outra coisa depois é o discurso 

interno…mas, as coisas precisam de tempo para amadurecer. Nós tínhamos no Ocidente 

uma cultura de paz e por isso não nos foi estranho, nada nos custou receber a Rússia 

emergente da União Soviética quando o comunismo colapsou. Mas a cultura que havia 

na União Soviética não era uma cultura de paz, era uma cultura ofensiva e portanto de 

algum modo ainda lá está. Se não nos genes, certamente nos epigenes de 

alguns…demora algum tempo. Não é necessariamente uma questão geracional e 

estamos a fazer caminho. Uns e outros. 

 

Será mesmo nessa linha de demonstração de força, uma demonstração de 

força pelo discurso interno como o Sr. General referiu. 

 

Repare, também há culpas do lado de cá. Por exemplo, a questão da Geórgia em 

2008, a atitude Russa foi…foi intolerável e dizer aos Russo que o que eles fizeram foi 

intolerável é absolutamente indispensável. Mas ao mesmo tempo criar condições ou 

parecer criar condições para o senhor lá da Geórgia fazer aquela provocação gratuita 

também é intolerável. Tem que haver aqui realismo de parte a parte, moderação de parte 

a parte e eu julgo que o grande fertilizante dessa moderação é o reconhecimento dos 

interesses mútuos e da responsabilidade de uns e de outros.   
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Apêndice E 

 

Questões dirigidas ao Exmo. Sr. Vice-Almirante Alexandre Reis Rodrigues 

 

1 – Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?  

 

O Governo português nunca tornou públicas as suas expetativas em relação ao 

CE da NATO 2010. Pode, no entanto, deduzir-se, através de declarações públicas feitas 

no período preliminar de debate, em que os vários Estados-membros tiveram ocasião de 

expressar os seus pontos de vista, que Portugal pretendia ver privilegiadas as seguintes 

duas ideias: 

 

- A NATO deveria manter-se como uma organização regional, portanto, com 

limitadas pretensões de se continuar a alargar para a dimensão de uma organização de 

dimensão global; 

 

- A NATO deveria começar a “ocupar-se” também do Atlântico Sul, objetivo 

que Portugal poderia ajudar a concretizar dadas as suas ligações históricas e culturais. 

 

O desfecho do processo de aprovação do CE 2010, quanto ao primeiro ponto, 

não foi clarificado. Diz-se que a NATO tem uma natureza de organização 

essencialmente regional mas também se diz que os seus interesses são globais. O 

segundo ponto não mereceu consenso. 

 

2 – Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO?  
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Caso tenha respondido negativamente, que passos poderão/deverão ser 

dados para incrementar o peso/alcance desta voz no futuro? 

 

Portugal, sendo uma pequena potência, tem limitado espaço para se fazer ouvir 

de forma consequente, não obstante, formalmente, ter o mesmo peso institucional que 

qualquer outro estado membro. Embora esta realidade torne necessário seguir uma 

política “de alguma acomodação” tal não deve impedir que seja um participante ativo e 

dinâmico, como aliás são alguns outros membros da Aliança com dimensão semelhante 

à nossa. Esta questão, põe-se, em primeira instância, em termos de postura mas está 

também diretamente ligada com o nível de participação em missões da NATO, que 

precisaria de ser mais visível e sobretudo continuada. 

 

3 – Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO?  

 

Nenhum País de pequena/média dimensão pode ter a pretensão de ser relevante, 

não obstante o seu grau de influência possa ser incrementado por uma postura mais 

ativa e mais cooperante, como se viu acima. Portugal, tem por seu lado, o trunfo 

especial da importância estratégica da sua localização geográfica (com destaque para os 

Açores). É precisamente essa circunstância que não permite que a Aliança se dê ao luxo 

de prescindir da participação portuguesa. 

 

4 – Vários investigadores defendem a importância da aproximação da 

NATO à África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de 

afirmação desta tendência?  

 

Julgo que não é oportuno insistir nesse ponto porque a NATO não tem interesse 

nesse projeto e, sobretudo, porque os Países a Sul, que poderiam ajudar a concretizá-lo, 

estão abertamente contra, com destaque para o Brasil. O desenvolvimento do assunto 

nos termos que temos defendido acabará por suceder mas não por pressões externas; 

quando o Sul reconhecer, na prática, que as questões de segurança no Sul não podem ser 

tratadas separadamente e de forma estanque das que existem a norte e vice-versa. 
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5 – Na conjuntura actual (política, social e económica), quais considera 

serem os mais relevantes desafios que se colocam perante a NATO? É possível 

relacionar esses mesmos desafios com o papel/interesses de Portugal na 

Organização?  

 

O principal desafio é encontrar uma fórmula de cooperação consistente com a 

União Europeia (PCSD), o que naturalmente também depende desta. Os EUA, o 

principal sustentáculo da NATO, precisam de poder olhar para a participação europeia 

sob as duas seguintes vertentes: 

 

Capacidade de os europeus se tornarem primariamente responsáveis pela sua 

segurança próxima; 

 

Capacidade de os europeus proporcionarem um contributo ativo para a 

manutenção da paz e segurança no mundo, conforme previsto pela tarefa de “segurança 

cooperativa” introduzida formalmente no CE de 2010. 

 

Dito por outras palavras, o futuro da NATO está sobretudo hoje dependente do 

contributo que os europeus se dispuserem a dar. Se o atual défice de cooperação não se 

reduzir e, subsequentemente, desaparecer o interesse americano pela Aliança será cada 

vez menor e a sua importância político-militar perderá progressivamente a importância 

que tem tido.   
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Apêndice F 

 

Questões dirigidas ao Exmo. Sr. General José Alberto Loureiro dos Santos 

 

1 – Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?  

 

Não me parece. As maiores novidades, no âmbito das parcerias estratégicas, 

foram atendidas, com exceção de não ser prevista a possibilidade de ser negociada uma 

parceria estratégica com o Brasil e com alguns países africanos de língua portuguesa 

considerados individualmente. 

 

2 – Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO? 

 

Caso tenha respondido negativamente, que passos poderão/deverão ser 

dados para incrementar o peso/alcance desta voz no futuro? 

 

Julgo que sim. Desconheço se pleiteámos suficientemente por participarmos 

com equipamentos adequados no sistema antimíssil da NATO.  

 

3 – Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO? 

 

Sim. Não só pelo nosso contributo para a produção de segurança internacional, 

que é substancial em termos proporcionais, como pela relevante importância da posição 

geoestratégica do “triângulo estratégico português”.  
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4 – Vários investigadores defendem a importância da aproximação da 

NATO à África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de 

afirmação desta tendência?  

 

Não. As potências emergentes do Atlântico Sul não aceitariam uma intromissão 

dessa natureza, pois consideram a segurança do Atlântico Sul como assunto da sua 

inteira responsabilidade. O posicionamento da NATO deve limitar-se, desde já, a 

mostrar-se interessada em estabelecer parceria ou parcerias estratégicas com o sistema 

de segurança que for estabelecido ou, pelo menos, com os países mais significativos. 

 

5 – Na conjuntura actual (política, social e económica), quais considera 

serem os mais relevantes desafios que se colocam perante a NATO? É possível 

relacionar esses mesmos desafios com o papel/interesses de Portugal na 

Organização? 

 

Os mais relevantes desafios atuais da NATO são:  

 

1) Colaborar, ao nível político, com os posicionamentos dos EUA relativamente 

à sua iniciativa de garantir uma paz justa na Ásia/Pacífico;  

 

2) Reforçar os sistemas militares dos seus membros europeus para permitir à 

NATO enfrentar e neutralizar as perigosas ameaças que se perfilam à Europa, 

particularmente aos seus países do Sul.  
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Apêndice G 

 

Questões dirigidas à Exma. Sra. Prof. Doutora Maria Francisca Saraiva 

 

1 – Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?  

 

Sim, ficou. Trata-se de um conceito que no essencial permite que a NATO 

evolua para uma organização com dimensão global ou, numa versão mais modesta, 

numa organização que estabelece parcerias globais com uma rede de Estados 

democráticos afastando-se bastante da sua natureza de pacto militar defensivo da área 

euro-atlântica, o que, do meu ponto de vista, desvaloriza a área de intervenção e 

interesse de Portugal, o Atlântico e Norte de África. 

 

2 – Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO?  

 

Caso tenha respondido negativamente, que passos poderão/deverão ser 

dados para incrementar o peso/alcance desta voz no futuro? 

 

Não. 

A questão mais fundamental é o problema da política externa portuguesa que 

não é totalmente coerente, se considerarmos as relações bilaterais e a posição de 

Portugal nas várias organizações de segurança e defesa, nomeadamente NATO, UE e 

NU, nem sempre coincidentes. 

Outro problema é a questão da ligação especial com os Estados Unidos e os 

interesses regionais de Portugal que têm que ser compatibilizados e o facto de Portugal 

ser um aliado dos Estados Unidos de pequena dimensão, o que significa que muitas 
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vezes nos limitamos a seguir a posição americana no seio da NATO. Seria importante 

repensar o nosso posicionamento, sem por em causa a relação transatlântica. 

 

3 – Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO?  

 

Infelizmente, no longo prazo, creio que não, a não ser que o Norte de África e 

Próximo Oriente passem a preocupar mais os Estados Unidos. Em relação às Lajes, 

neste momento a sua importância estratégica é muito reduzida, havendo alternativas em 

Espanha e Alemanha para algumas das suas funções. Contudo, os acontecimentos no 

Norte de África podem levar os Estados Unidos a precisarem mais das Lajes. 

 

4 – Vários investigadores defendem a importância da aproximação da 

NATO à África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de 

afirmação desta tendência?  

 

Em relação à África, creio que sim. Em relação ao Atlântico Sul, o Brasil não 

deseja a NATO nem os Estados Unidos neste oceano e o próprio Conceito Estratégico 

não refere esta área para uma parceria. Os Estados Unidos dispõem hoje em dia de um 

ponto de apoio em Ascensão para projectar poder para África. As sinergias no Atlântico 

Sul estão a desenhar-se no sentido Leste-Oeste e não Norte-Sul. Cabo Verde, Angola e 

África do Sul podem ter interesse. 

 

5 – Na conjuntura actual (política, social e económica), quais considera 

serem os mais relevantes desafios que se colocam perante a NATO? É possível 

relacionar esses mesmos desafios com o papel/interesses de Portugal na 

Organização?  

 

O principal desafio que a organização enfrenta é o desinvestimento dos Estados 

Unidos nesta área e a sua preocupação com o Pacífico mas as incertezas quanto ao 

futuro da UE podem colocar a NATO numa posição de alguma importância. 
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Considero que o quadro de ameaças da NATO – terrorismo, armas de destruição 

massiva e cibersegurança – com excepção da última preocupação, não são os aspectos 

mais importantes da actualidade, mas sim o recrudescimento dos conflitos armados – 

em parte instigado pelo ocidente –, os desequilíbrios populacionais no mundo e a 

pressão dos recursos, a falta de coesão interna da NATO e de operacionalidade de 

algumas FA que integram a NATO, cuja mais-valia estratégica é de certo modo 

discutível. Para Portugal, uma política de porta aberta não é benéfica pois acentua as 

divisões e uma NATO essencialmente política, do meu ponto de vista, também não é 

muito útil. 
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Apêndice H 

 

Questões dirigidas ao Exmo. Sr. Prof. Doutor Nuno Severiano Teixeira 

 

1 – Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?  

 

Genericamente, o novo conceito estratégico da NATO vai ao encontro dos 

interesses de Portugal. Terá ficado aquém das expectativas no que toca ao reforço da 

parceria estratégica Nato- União Europeia. É uma pareceria diferente das outras porque 

é fundadora do vínculo transatlântico o que deveria ser explicitamente assumido e 

também é do interesse de Portugal. 

 

2 – Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO?  

 

Caso tenha respondido negativamente, que passos poderão/deverão ser 

dados para incrementar o peso/alcance desta voz no futuro? 

 

Portugal tem dado todos os passos para garantir que a sua voz é ouvida na 

NATO. É um aliado desde a primeira hora, e tem sido ao longo da história um aliado 

confiável e credível. Provam-no o facto de ter participado em todas as missões da 

NATO e com um contributo operacional sempre com utilidade e visibilidade. 

 

3 – Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO?  

 

Com a relevância correspondente ao seu peso relativo no contexto da Aliança. 
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4 – Vários investigadores defendem a importância da aproximação da 

NATO à África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de 

afirmação desta tendência?  

 

O Tratado de Washington fundador da NATO define claramente a área de 

aplicação do Tratado, que é o Atlântico Norte. O alargamento ao Atlântico Sul deve ser 

tratado com cuidado. A parceria estratégica, prevista no novo conceito, pode ser um 

instrumento possível. Mas para haver parceria são precisos dois parceiros: a NATO e 

pelo menos um outro. Não é evidente que o haja. Se houvesse, Portugal como outras 

potências com relações históricas com o continente africano poderiam desempenhar o 

papel de facilitador. 

 

5 – 
91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91

 Devido a um lapso, o Exmo. Sr. Professor Nuno Severiano Teixeira recebeu uma versão 

anterior/inacabada do documento no qual, a última questão (e apenas a última questão), era 

diferente/incorrecta. O estudante optou por não enviar a mesma separadamente quando detectou o lapso, 

de modo a não acrescentar mais qualquer incómodo ao Exmo. Sr. Professor.  



  

xxxvii 

 

Apêndice I 

 

Questões dirigidas ao Exmo. Sr. Embaixador João Mira Gomes 

 

1 – Ponderado à luz dos interesses de Portugal, considera que o Conceito 

Estratégico da NATO (2010) ficou aquém das espectativas?  

 

O Conceito Estratégico da NATO adoptado em 2010, e o primeiro para o século 

XXI, permitiu à Aliança adaptar-se à nova realidade mundial, segundo a qual o 

ambiente estratégico internacional e o equilíbrio de poderes apresentam novas 

características, incluindo novas ameaças e desafios: quer seja o terrorismo internacional 

organizado, os ataques cibernéticos, a proliferação balística e nuclear ou a segurança 

energética e das rotas marítimas de aprovisionamento. Na realidade a defesa da 

segurança europeia é hoje, por vezes, feita longe das suas fronteiras geográficas, o que 

tornou necessário à Aliança adaptar a forma de resposta aos novos desafios, que são 

múltiplos e difusos, e cuja resposta vai além do plano exclusivamente militar, exigindo 

uma abordagem global em articulação com outros atores internacionais.  

Por outro lado, o novo conceito estratégico veio acentuar as bases da mais bem 

sucedida Aliança político-militar da história contemporânea: o compromisso com a 

defesa colectiva, a gestão de crises e a segurança cooperativa. Manteve-se a preservação 

do elo transatlântico, um dos pilares da Aliança e muito caro a Portugal, e o 

compromisso norte-americano para com a segurança e a defesa do continente europeu, 

mas também a valorização das consultas políticas entre Aliados, em particular entre 

EUA e uma Europa alargada. De facto, a importância do artigo 4º do Tratado de 

Washington tenderá a aumentar com o carácter mais difuso da ameaça, sendo necessário 

proceder a consultas mais estreitas e frequentes. 

No que toca à resposta aos novos desafios, houve uma readaptação das forças da 

NATO para as missões de gestão de crises – que já se faz no Afeganistão e nos Balcãs, 

e passou a existir um envolvimento renovado nas diferentes fases da gestão de crises, o 

que significa o desenvolvimento de uma política de abordagem global: que por um lado 

implica o reforço da coordenação civil-militar e a identificação das capacidades civis 
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dos Estados-membros, e por outro, uma maior coordenação, incluindo ao nível do 

planeamento, com autoridades locais, UN, UE e ONGs. No trabalho com outras OIs 

houve uma necessidade de evitar duplicações desnecessárias de tarefas e recursos, 

desenvolvendo sinergias e aproveitando de forma eficaz as vantagens comparativas de 

cada OI. 

Mudou também a forma como a NATO desenvolve parcerias e estabelece 

diálogos de segurança com organizações e países não membros. De facto, a cooperação 

com os parceiros é hoje essencial, evoluiu muito, o diálogo político é actualmente muito 

mais estreito, os parceiros participam nas Operações NATO, concedem facilidades de 

trânsito, etc. 

Neste contexto, Portugal tem vindo a valorizar em particular o Diálogo do 

Mediterrâneo e as acções da NATO em apoio à União Africana, a parceria estratégica 

com a Rússia (importante para a estabilidade europeia), o reforço das relações NATO-

UE, particularmente no que toca à complementaridade e criação de sinergias em matéria 

de defesa europeia, e numa perspectiva mais conceptual, o estabelecimento de um 

diálogo de segurança com o Atlântico Sul. Tem igualmente apoiado uma política de 

“porta aberta”, que expressa a abertura à adesão de novos Estados-membros, desde que 

preenchidos os critérios relacionados com o respeito dos princípios e valores partilhados 

pelos Aliados, consignados no Tratado de Washington, e no pressuposto de que aquela 

adesão contribua para a estabilidade e segurança da Aliança no seu conjunto. 

Portugal, sendo membro fundador desta importante Aliança Político-Militar, 

beneficia dos progressos e da adequação da Organização à nova realidade Internacional, 

tendo o Conceito Estratégico da NATO de alguma forma inspirado o novo Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional. 

 

2 – Na sua opinião, Portugal tem dado os passos apropriados no sentido de 

garantir que a voz dos seus interesses é ouvida na NATO?  

 

Caso tenha respondido negativamente, que passos poderão/deverão ser 

dados para incrementar o peso/alcance desta voz no futuro? 
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Portugal tem procurado da melhor forma garantir a defesa dos seus interesses 

junto dos Aliados. Por vezes os processos de negociação são complexos, demorados, em 

contextos difíceis e normalmente, para terem sucesso implicam concessões de ambas as 

partes de forma a chegar a acordo. Mas Portugal continua a ser considerado como um 

Aliado fiável e credível e sempre empenhado na promoção e na valorização da Aliança 

e do laço transatlântico. 

 

3 – Portugal: um Estado de relevância no contexto NATO?  

 

Portugal, enquanto membro fundador da Aliança, que tem sempre honrado os 

seus compromissos e participado activamente nas Missões e Operações da NATO, 

conquistou, de alguma forma um estatuto de respeitabilidade junto dos seus pares. Além 

disso, somos naturalmente um povo que procura estabelecer pontes, gerar consensos e 

ser construtivos, o que é particularmente apreciado na dimensão multilateral. Numa 

Organização onde as decisões são tomadas por consenso, todos os Estados são 

naturalmente relevantes. No entanto, aqueles que defendem as suas posições de forma 

construtiva e consistente, apesar de poderem ser considerados Estados pequenos ou de 

média dimensão, podem ter papel relevante efetivo, na medida em que são 

“considerados” e podem ser um importante elo de ligação entre outros de maior 

dimensão e que por vezes têm posições diametralmente opostas.  

 

4 – Vários investigadores defendem a importância da aproximação da 

NATO à África e Atlântico Sul através de Portugal; concorda com a procura de 

afirmação desta tendência?  

 

A NATO deve procurar também um diálogo de segurança com o Atlântico Sul, e 

Portugal tem contribuído para o estabelecimento dessa ponte. No entanto, estreitar 

relações com o Atlântico Sul só será possível através de um encontro de vontades, sem 

preconceitos, e não terá necessariamente de haver uma parceria, até porque o Atlântico 

Sul não está organizado para tal. Pode sim existir um diálogo mais estreito sobre 

questões de segurança, o que nos parece muito útil, e onde o Brasil tem uma posição 
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chave. Se olharmos para a evolução das condições de segurança no Golfo da Guiné, 

vemos que o Atlântico Sul é uma área importante e neste caso estratégica para a Aliança 

Atlântica.  

 

5 – Na conjuntura actual (política, social e económica), quais considera 

serem os mais relevantes desafios que se colocam perante a NATO? É possível 

relacionar esses mesmos desafios com o papel/interesses de Portugal na 

Organização?  

 

Antes de mais, para fazer face aos novos desafios da actualidade, a NATO 

deverá tornar-se mais ágil, capaz, eficiente e instrumental na manutenção da Paz, e para 

tal atravessa actualmente um processo de reforma, ainda não concluído, que por si só é 

um enorme desafio. 

De facto, as ambições decorrentes do conceito estratégico exigem um empenho, 

ao mais alto nível político, no sentido de continuar a dotar a Aliança das forças de que 

precisa, que devem ser mais projectáveis, sustentáveis e inter-operáveis, o que reclama 

um esforço de investimento nas capacidades militares e na reforma e modernização da 

própria organização. Acontece que este processo acontece num período de dificuldades 

orçamentais muito particulares para grande parte dos Aliados, em que a área da Defesa 

não está imune. Assim, torna-se particularmente preocupante o impacto negativo da 

crise económica e financeira nos investimentos na área da defesa, sendo o objectivo 

fixado pela NATO de consagração de 2% do PIB à área da Defesa cada vez mais 

longínquo para praticamente todos os Estados europeus, incluindo os de maior 

dimensão. Os efeitos cumulativos destas reduções terão naturalmente consequências a 

nível político e operacional. 

Por outro lado permanece por preencher a ambição de estabelecer uma 

cooperação institucional estreita entre a NATO e a UE, pelas razões políticas bem 

conhecidas, o que prejudica a acção de ambas organizações e coloca um desafio 

adicional para os 21 Aliados que também são Estados-membros da União Europeia. 

 

 


