
AINDA SOBRE AS LANCHAS PARA A GNR 

O recente artigo do Ministro da Defesa Nacional sobre esta matéria procura, de 
forma hábil, deitar água na fervura da querela surgida após a divulgação pública 
pelos OCS da aquisição de lanchas oceânicas pela GNR, numa clara tentativa 
de arrefecer os ânimos mais exaltados, sobretudo dentro da Marinha. Contudo, 
não responde concretamente às questões levantadas nos excelentes artigos 
entretanto publicados a propósito do facto da autoria dos Almirantes Reis 
Rodrigues e Pires Neves. 
 
 Senão vejamos: 
 
 
   1) Tomando em consideração o espírito da doutrina vertida no próprio artigo 
do MDN, se as novas lanchas foram tidas como equipamentos indispensáveis 
para o reforço do dispositivo nacional de combate a actos ilícitos no mar, porque 
não foram então destinadas à Marinha, a fim de serem operadas no cumprimento 
de missões de “guarda costeira” do âmbito das responsabilidades que cabem à 
Autoridade Marítima Nacional, dando assim total coerência ao conceito doutrinal 
defendido no citado artigo de que a nossa Marinha é efectivamente de duplo uso 
? 
 
   2) Independentemente da entidade que deve operar e manter as referidas 
lanchas (Marinha ou GNR), estando as tecnologias da sua construção ao 
alcance da indústria naval nacional, porque não se estudou e planeou a hipótese 
da sua construção em estaleiros nacionais, sector industrial que, como se sabe, 
está tão necessitado de encomendas para sobreviver e assegurar empregos? 
 
   O argumento da impossibilidade de obtenção de financiamentos parciais 
europeus a fundo perdido para a aquisição das lanchas, se estas se destinassem 
a ser operadas pela Marinha, talvez pudesse ser ultrapassado se houvesse uma 
firme vontade política de o tornear. Recorde-se que num passado não muito 
distante foram, por exemplo, adquiridos para a Marinha, através de 
fundos  europeus, equipamentos para os nossos navios destinados a reforçar as 
suas capacidades para o exercício da fiscalização das pescas. 
   Porém, se o pensamento dos decisores políticos da UE em matérias marítimas 
for teimosa e preconceituosamente no sentido de desmilitarizar as guardas 
costeiras, só financiando a aquisição de meios navais que se destinem 
exclusivamente a ser operados por órgãos nacionais não incluídos     na 
estrutura dos respectivos Ministérios da Defesa, com vista a, num futuro mais ou 
menos próximo, virem a ser mais facilmente integrados numa “guarda costeira 
europeia”, destinada ao controlo do já insidiosamente aventado “mar europeu”, 
então a decisão terá assim tanto de compreensível como de muito criticável. 
   É que mais uma vez, para além da perda de soberania nacional imposta pelo 
Tratado de Lisboa relativamente às nossas pescas, de novo se vislumbram no 
horizonte acrescidas perdas de soberania, possivelmente de maior gravidade, 
na medida em que tenderão para uma partilha forçada da promissora riqueza do 
nosso valioso património marítimo, ou seja, os espaços  marítimos sob a nossa 
jurisdição à luz da legislação internacional – a ZEE e a Plataforma Continental. 
E tudo isto, a troco de uns poucos “pratos de lentilhas”, que mais visam satisfazer 



determinados egos corporativos do que a constituirem-se como contrapartidas 
aceitáveis de soluções racionalmente injustificáveis. 
 
   Se de facto este é um tipo de “negócio” interiorizado na mente de alguma 
parcela dominante do  poder político, há urgentemente que procurar contrariá-lo 
através de um melhor esclarecimento da opinião pública sobre o que está 
realmente em jogo no respeitante ao nosso futuro colectivo. 
   Vem a propósito lembrar que, por exemplo, relativamente à Grécia houve 
actores políticos europeus que tiveram o desplante de sugerir que o Governo 
grego vendesse parte das suas ilhas para amortizar a sua elevada dívida 
externa. No caso de Portugal, uma sugestão deste tipo, já que as    Berlengas 
ou as Desertas pouco podem valer, talvez a venda das Selvagens com as 
parcelas das nossas ZEE e Plataforma Continental que as envolvem atingissem 
um bom valor de mercado… 
 
   Se há valor que os responsáveis pelas políticas de integração europeia não 
deveriam nunca menosprezar é o do respeito pelo património e fronteiras físicas, 
territoriais e marítimas, dos estados integrantes. 
   
   Nesta perspectiva, há pois que manter uma atenta guarda contra os poderosos 
interesses externos que se procuram sobrepor aos nossos legítimos interesses 
nacionais. E não tenhamos dúvidas de que o extenso e potencialmente rico “mar 
português” está na mira de muitos interesses externos. 
 
   Finalmente, voltando ao caso concreto das lanchas,  ocorreu-me a ideia talvez 
maldosa  de admitir que a significativa parcela de financiamento europeu para a 
aquisição das citadas lanchas para a GNR possa, em certa medida, constituir 
um “presente envenenado” pela dependência moral em que nos coloca 
relativamente à utilização futura desses meios a pedido das competentes 
autoridades europeias. 
    
Como diz o ditado popular: Não há almoços grátis... 
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