
"Que Defesa Nacional"? 

 
Citação 1 - "Não me dêem mais desgostos/porque sei raciocinar,....../Só os 
burros estão dispostos/a sofrer sem protestar" 

Citação 2 - "O mar não é só a nossa geografia do presente, a história do 
passado, e a economia do futuro. O mar ou o oceano, também significam 
modernidade, desenvolvimento sustentável, ambiente, ecologia, 
biodiversidade, ciência, tecnologia, informação, turismo, cultura, lazer. 
Acima de tudo, o mar deve ser visto como na realidade é, porventura a marca 
distintiva mais reconhecida internacionalmente e apreciada de Portugal". 

1. Depois de algumas reflexões superficiais sobre "o Estado a que chegámos", 
"Que Rumo estratégico para Portugal" e "Que Estado"?, umas palavras sobre a 
problemática "Defesa Nacional". A afirmação da vontade política de um Estado 
é a afirmação da sua soberania. Estão correlacionadas as questões da unidade 
territorial, da independência, e da defesa. O Estado está assim como origem 
da defesa nacional. Naturalmente que daí deriva a necessidade de ter também 
Forças Armadas (FA). Creio ser certo que a Nação tem o problema da sua 
defesa, e que os militares, quer alguns queiram ou não, são a certeza formal 
e última da sua possibilidade. 

2. Presumo visão generalizada, que o cidadão comum continua a ter a 
convicção de que tudo o que envolve ou se relaciona com segurança e defesa 
nacional, é tudo complexo e esdrúxulo. Assuntos que uns quantos, e em que 
vários são militares, discutem quase à porta fechada. "Isso é coisa da 
tropa"! Também há quem entenda que tudo é segurança e defesa. Uma coisa 
me parece certa, desde o 25 de Abril que o debate e a reflexão profundas não 
existem, nem de forma alargada, nem pública, menos ainda parlamentar. Não 
me parece que o que atrás afirmo seja contrariado pelo facto de, ao longo dos 
anos, periodicamente e sempre por diferentes razões e algumas até más 
razões, virem a público artigos, livros, entrevistas. Muitos pensam que mais 
segurança e mais defesa é ter mais polícias na rua e se possível em cada 
quintal e cada rua. E uns quantos sugerem mais militares, e outra vez 
serviço militar obrigatório (SMO). 

3. Defesa nacional não pode ser vista assim. Há processos políticos, 
estratégicos, económicos, financeiros, sociais, culturais, diplomáticos, 
geográficos, militares. Tem que existir na vida concreta, e prevalecer, uma 
interligação departamental efectiva, e a indispensável interligação e 
articulação de todos os órgãos de soberania e seus titulares. Naturalmente 
que, quando os formal e politicamente mais responsáveis tudo delegam para, 
não só poderem livrar-se de "chatices" como terem mais tempo para os seus 
negócios pessoais, ou quando se esquece a responsabilidade primeira das 



suas competências próprias, fica evidente o oco das respectivas arengas 
discursivas. 

4. O 25 de Abril trouxe, felizmente, liberdades. Mas a demagogia que 
rapidamente se instalou nas classes dirigentes, de todas as cores sem 
excepção, gradualmente distorceu muita coisa. Designadamente que Portugal 
se transformara num paraíso, credor de todas as loas, cá dentro e pelos de 
fora. Que os portugueses eram e seriam doravante ricos. Paz duradoura na 
Europa se não mesmo no mundo. Defesa nacional? Já não havia necessidade, 
porque até a guerra em África estava para trás. 

5. Portugal tornou-se num País e sociedade "sui generis". Partilho do 
princípio inato da protecção dos filhos, e de que a preparação para a vida 
futura, a preparação de novas gerações que deverão um dia governar a 
sociedade, não deixa de certa maneira de se parecer com  a necessária 
proteção da integridade e da identidade do País. Mas creio que isto não 
ocorre à esmagadora maioria dos portugueses. Porque será que a esmagadora 
maioria dos meus concidadãos não percepciona que a manutenção da 
soberania nacional tem vários preços? Que as opções públicas têm um preço? 
Particularmente, que as ausências, as indefinições, as indecisões, as 
dilações, as irresponsabilidades públicas, têm um preço elevado, e 
insuportável a prazo, quer no domínio financeiro, quer no impacto global no 
País, que se quer soberano. São questões de cidadania, que raramente são 
entendidas, mas sobretudo interiorizadas. Culpa completa dos diferentes 
titulares dos órgãos de soberania, culpa dos diferentes dirigentes 
políticos. Todos batem com o punho no peito pela Constituição (CRP) mas 
nada ligam a várias coisas que ela contém. 

6. A defesa nacional, apesar de muitas loas políticas de todos os lados, tem 
sido sempre apresentada por ministros da defesa nacional. Bem sei que em 
parte teve a ver com a envolvente do tempo mais afastado. Mas a própria lei 
de 1982 ter-se chamado também das Forças Armadas elucida, quer a força de 
alguns militares de então, quer a falsa subserviência e temor da parte de 
alguns políticos, ao mesmo tempo que se passava para o cidadão comum a 
ideia de que finalmente as FA iam ser colocadas no seu lugar. Essencialmente 
os militares do activo, esses bandidos! 

7. Num escrito público de 2002, despedida de funções, foi afirmado, por 
exemplo - "uma reforma que deve ser pensada e executada a longo prazo, 
convocando, a um tempo, a autoridade dos órgãos de soberania, a experiência 
dos países nossos aliados, e a legitimidade que nasce do debate esclarecido 
e participado por quem elege as questões de defesa como prioridade de 
reflexão......porque a defesa nacional não se esgota na defesa militar, 
antes abarca o conjunto de capacidades que permitem ao nosso País manter a 
sua soberania política e económica, e projectá-la  em todo o espaço 



estratégico de interessa nacional, possibilitando a protecção dos seus 
cidadãos, bens e interesses onde quer que se encontrem...". Ora se formos ás 
discursatas de 1991 e seguintes (para não ir mais atrás), encontramos o 
mesmo tipo de fraseologia, mas a inação sempre continuou. 
 
8. A realidade é que no que respeita a defesa nacional, da parte dos 
políticos profissionais pós 25 de Abril tudo nunca passou de falsidade, 
mentira, ausência, tenham-se ou não tornado, senadores da república, 
comentadores, membros de conselhos gerais, presidentes de fundações, ou 
administradores não executivos. Repare-se, por exemplo, no actual CEDN 
dado à estampa em DR da 5 de Abril passado. Logo no 3º parágrafo da 
resolução de Conselho de Ministros nº19/2013 que aprova o CEDN se 
"cantam" loas sobre o prévio debate e ampla consulta havidos. Dá vontade de 
rir. Basta ter seguido o debate (?) na AR sobre as grandes opções do CEDN 
(umas horas num dia), reparar nas sumidades que vieram a público dizer ou 
escrever umas coisas sobre o assunto, recordar o que ouvi do coordenador da 
comissão dos 25, para me parecer ainda mais ajustada a citação 1 supra 
indicada. 
 
9. Mas saltando para o final do documento (CEDN) - "VII Uma estratégia 
nacional do Estado" - lê-se o seguinte - "O conceito estratégico de defesa 
nacional só se torna nacional a partir do momento em que Portugal e os 
portugueses o assumam como seu". Ora bem, digo eu, sem debates 
continuados que tinham que levar para aí um ano e sobretudo nas televisões, 
sem debates na AR que não se limitassem a 1 dia como foi, etc etc, está-me 
mesmo a ver que os portugueses acima dos 12 anos abraçaram o problema da 
defesa nacional e o CEDN. Mas os políticos profissionais no poder e na 
oposição, os defensores do SMO e outras coisas do passado, ficam muito 
contentinhos porque o CEDN foi actualizado. Que bom! 

10. Finalmente, olhando à lei nº 31-A/2009/7Julho que aprovou a Lei de 
Defesa Nacional, é para mim interessante reparar nos seguintes detalhes: 

a. a AR continua a ter um papel mais que secundário; o nº3 do Artº 7º da 
lei, diz que as grandes opções do CEDN podem ser objecto de debate na AR 
por iniciativa do Governo (portanto um governo pode legitimamente não o 
fazer) ou de um grupo de deputados. Neste último caso basta atentar no 
histórico da AR para se ficar elucidado. 

b. no Art 10º da lei lá vêm as definições das funções de comandante supremo 
das FA, enunciando direitos e deveres. Desde logo sempre esta pecha 
nacional, sempre primeiro direitos e depois deveres, e o resultado nacional 
está cada vez mais à vista. Mas, por exemplo, depois de direitos e deveres, 
é interessante ver que, "consultar os chefes militares" não é antecedido nem 
por "direito" nem por "dever". Eloquente! 



c. Não poso deixar de enfatizar que o papel da AR devia ser diferente, mais 
interventivo e sobretudo determinante do que se explana no Art 11º da lei. 
 
d. Quanto ao Primeiro-Ministro, é claro que lá está a delegação no todo ou 
em parte da actividade de execução da política de defesa nacional e das 
forças armadas. Claro. Foi sempre assim. Na minha opinião só devia estar a 
delegação referente às FA, mas como todos os políticos profissionais acham 
que é tudo militar, o importante é compor umas leis bonitas (com aquilo tudo 
que eles ensinam no IDN) mas tratar é da politiquice, das inaugurações, das 
visitas ás feiras. 

11. Parece-me evidente que a situação penosa que se continua a viver nunca 
será alterada com as posturas vigentes. Lei, conceitos, continuarão alheados 
da esmagadora maioria dos cidadãos. Naturalmente que tudo se pode alterar. 
Amanhã em Conselho de Ministros (11ABR) parece que vai ser aprovada uma 
resolução que julgo se chamará "Defesa 2020". Na conferência de imprensa de 
10 de Abril de 2013, e fazendo referência ao documento a ser aprovado, o 
MDN declarou o nível de ambição de verba para o ministério em 1.1 % do PIB, 
com uma variação de 0.1 % para cima ou para baixo. Ficou tudo contentinho. A 
intenção claro que é positiva. Pessoalmente penso que no imediato será só 
1.0 % do PIB. Obviamente que a situação do País, infelizmente, vai obrigar 
todos e tudo a ajoelhar ainda mais. "Não me dêem mais desgostos/porque sei 
raciocinar",... 
 
António Cabral, CAlmirante, reformado (um dos vários malandros, aos olhos de 
muitos responsáveis (?) de hoje e de ontem); escreve como lhe apetece. 
 
PS: Ah, já agora, como ex-combatente, que se vai ressentindo do ataque 
sofrido no rio Cacheu na Guiné, às 2340 horas de 19 de Maio de 1973, ainda 
um dia gostava de apurar limpinho se sempre houve um senhor que não ligou 
nenhuma a tudo o que respeitava aos ex-combatentes, quando fugazmente 
esteve no poder.  


