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Agradeço o Convite para participar nesta Conferência e Cumprimento os meus parceiros de 

Painel, o General Taveira Martins Ex CEMFA e o Almirante Melo Gomes Ex CEMA. Face ao 

Tema, As FFAA e as Missões de Interesse Público e a especificidade dos participantes neste 

Painel, compreenderão que embora tencione fazer algumas considerações de carácter geral, 

que considero se aplicam às FFAA, em termos conceptuais, no âmbito daquelas missões, 

focalize a minha exposição em aspectos concretos que dizem respeito ao Exército. 

Em primeiro lugar gostaria de salientar a hierarquia das missões das FFAA, expressa no art. 275 

da Constituição da República e constante também da Lei da Defesa Nacional e que passo a 

enumerar: a Defesa Militar da Pátria; a satisfação dos Compromissos Internacionais assumidos 

e o Apoio à Política Externa; o Apoio e a Assistência a Cidadãos Nacionais no estrangeiro em 

Situações Internacionais de Crise; e, por fim, as Outras Missões de Interesse Público no apoio 

às populações ao seu desenvolvimento, protecção e socorro. 

 Parece assim poder extrair-se desta enumeração que as Missões de Interesse Público devem 

ser garantidas e desempenhadas, tirando partido das capacidades instaladas, com carácter 

“dual”, utilizadas em apoio das populações, quer no quadro do seu desenvolvimento (infra-

estruturas), quer em situações de calamidade ou catástrofe. Uma outra vertente, neste 

domínio, tem a ver com a eventual utilização das FFAA no ambiente interno da segurança e 

protecção das populações. 

A participação das FFAA na Segurança Interna faz-se actualmente, segundo um quadro legal 

expresso pela Lei do Estado De Sítio e do Estado De Emergência. As dúvidas, resistências, 

incompreensões e diferentes interpretações legais, resultam da eventualidade do seu 

emprego, sem recorrer àquele quadro legal descrito, fruto de uma situação de crise de 

segurança, designadamente actos de terrorismo. 

 

 



Recentemente assistimos a um diálogo político-militar que não parece ter ajudado a clarificar a 

situação e a garantir a eficácia e a eficiência do emprego das FFAA nesse ambiente interno. 

Contudo parece ser aceite, de acordo com o enquadramento legal em vigor, que a utilização 

das FFAA no âmbito da segurança interna deve ser feita segundo duas grandes modalidades de 

acção: fornecendo meios ou capacidades adicionais às polícias e forças de protecção e socorro, 

quando os próprios são insuficientes ou inexistentes (não duplicar capacidades), ou assumindo 

a responsabilidade da operação e da sua condução, quando a ameaça ou a dimensão da 

ocorrência excede a capacidade global de resposta das forças já referidas. 

Sobre esta matéria permitam-me um raciocínio, algo cartesiano, mas com o propósito de 

clarificar uma situação que pode ocorrer e para a qual se tem de estar efectivamente 

preparado. Se perante uma situação interna de grande exigência, do ponto de vista da 

violência, um acto de terrorismo por exemplo, que não leve a declarar o quadro legal em vigor, 

o poder político decide utilizar as FFAA no ambiente interno e toma essa opção certamente, 

porque: pretende uma capacidade de resposta diferente e mais robusta daquela que as 

polícias podem dar; pretende com a evidência da utilização dessa capacidade materializar um 

novo factor de contenção e de dissuasão; por último, se com esse objectivo emprega forças 

militares, o comando tem de ser militar, assim como a gestão do controlo e da coordenação 

tem de lhe pertencer. O estabelecimento de Regras de Empenhamento claras para as forças a 

empregar, a definição da cadeia de comando e os níveis de responsabilidade serão 

instrumentos simples para evitar conflitos de competências. 

Não se entende a visão de se procurar “reforçar a segurança interna”, criando a possibilidade 

de se estabelecerem “patrulhas mistas”, designadamente numa situação de ameaça grave 

como o terrorismo, colocando contudo ênfase na necessidade do controlo operacional dessas 

acções por parte das polícias. Cabe a questão, o que se pretende que os militares façam nesse 

contexto? Apenas número, aumentando a dimensão das Patrulhas? A referência a que isso já 

se passa noutros países europeus deve ser melhor explicada, porquanto o que se assiste é à 

presença de patrulhas de polícia e patrulhas militares e no caso destas, com missões 

específicas de segurança em auto-estradas, estações e caminhos-de-ferro, aeroportos e infra-

estruturas críticas. Deve igualmente ser referido que em vários países europeus se levantou a 

questão, relativamente às patrulhas mistas, da racionalidade de se colocarem militares 

testados operacionalmente no Iraque ou no Afeganistão ou por exemplo na República Centro 

Africana, sob a orientação operacional de um jovem Graduado, saído há meses das Academias 

de Polícia.    

As FFAA não devem nem podem ser vistas como mais um instrumento idêntico às polícias e às 

forças de protecção e socorro (protecção civil e bombeiros) e empregues em alternativa, 

porque a sua vocação operacional não é essa e constitui um emprego de meios mais 

dispendioso, a par de poder contribuir para o reconhecimento da incapacidade das polícias e 

demais forças de protecção e socorro, inclusive a ANPC, para cumprirem as suas missões. 

Inverter a prioridade constitucional das missões das FFAA e privilegiar a sua utilização nas 

acções de protecção e socorro, mesmo só tirando partido da sua capacidade “dual” é uma 

opção que pode provocar constrangimentos nas suas capacidades específicas, para cumprir a 

sua missão principal.    



 As FFAA têm uma especificidade própria consubstanciada na Condição Militar, que fazem 

delas uma Instituição sem paralelo ao nível do Estado. É a única a que se exige o cumprimento 

da sua missão mesmo com o risco do sacrifício máximo, conforme consta da fórmula do seu 

Juramento de Bandeira e compromisso solene; é a Condição Militar que permite que se 

empregue a Instituição Militar, na guerra e também na paz, em situações limite, de elevado 

risco, com permanente disponibilidade para esse desempenho, de forma auto sustentada e 

por tempo indeterminado. 

A esta Conferência não são estranhos os dramáticos acontecimentos do Verão passado, assim 

como o alarme social, desenvolvido pela comunicação social, e pela opinião pública, a par das 

declarações políticas produzidas na altura, incluindo uma procura de soluções em que as FFAA 

foram incluídas, referindo explicitamente qual poderia ser a vocação, neste domínio, para cada 

um dos Ramos. 

A RCM 157-A/2017, neste domínio vem expressar que se deve e passo a citar - “Reforçar o 

envolvimento das FFAA, no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, designadamente 

através do desenvolvimento de apoio militar de emergência, da criação de um sistema de 

apoio logístico, de patrulhamento, de intervenções de prevenção, rescaldo e vigilância de 

reacendimentos e de apoio pós-catástrofe às populações. Na verdade, esta orientação vem ao 

encontro do reconhecimento das capacidades instaladas no Exército para aqueles efeitos; a 

atribuição de algumas verbas e alguns meios, veio confirmar o que parecia não ser claro no 

passado que, para se fazer mais é necessário ter maior capacidade.  

Contudo, a “história” do desempenho das FFAA, relativamente às OMIP, não se começou a 

escrever em 2017 e permitam-me que neste domínio me focalize naquilo que tem sido a 

participação do Exército neste tipo de Missões. Desde o 25 de Abril de 1974 que o Exército, 

anualmente, em colaboração e a pedido das Autarquias, planeia e executa acções concretas de 

construção de infra-estruturas de apoio às populações, designadamente estradas, limpeza e 

desobstrução de itinerários, colocação de pontes militares, captação e construção de 

depósitos de água, construção de açudes, pistas de aterragem para aviões ligeiros, 

consolidação e ampliação de taludes, terraplanagens, etc. 

 São igualmente conhecidas as situações de acolhimento de populações desalojadas, por força 

das intempéries e o seu apoio em alimentação e cuidados de saúde, designadamente nos 

Açores e na Madeira, mas também no Continente, incluindo o apoio no funcionamento de 

escolas primárias, como aconteceu em Beja, relativamente a crianças da comunidade cigana, 

ou ainda, nas unidades de cavalaria, com cavalos e instrutores militares, aulas de hipoterapia a 

crianças com deficiência, de Abrantes, Sardoal e Estremoz. 

Paralelamente o Exército tem-se organizado para, com as capacidades da engenharia militar, 

mas também no domínio da saúde, do transporte, da cartografia, da alimentação, das 

comunicações, das actividades CIMIC, da defesa biológica e outras, poder responder a 

situações de catástrofes graves, como sejam os sismos, deslizamentos de terras, erupções 

vulcânicas, maremotos e situações de contaminação do meio ambiente. 

 



O reconhecimento de uma nova tipologia de ameaças e riscos, seja no âmbito da violência, 

seja nos domínios sanitário, tecnológico, viral ou cibernético, levaram a que as FFAA e 

naturalmente o Exército se preparasse para responder no quadro da cibersegurança, mas 

também aos desafios da segurança alimentar e da energia, a participação no combate às 

pandemias, aos riscos tecnológicos e também aos efeitos das alterações climáticas; também 

aqui existe, em termos militares, valências de duplo uso que podem ser colocadas ao serviço 

da segurança e protecção das populações. 

De referir neste aspecto a valência relativa à Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, 

com capacidade para a monitorização e reconhecimento de agentes NBQ, identificação e 

marcação de áreas contaminadas por aqueles agentes e previsão da sua disseminação, 

identificação dos agentes, a sua contenção e posterior descontaminação. Participam neste 

âmbito os Laboratórios Militares de Defesa Biológica, de Bromotologia e Defesa Química e as 

Equipas de Intervenção Imediata de Inactivação de Engenhos Explosivos.  

Desde sempre o Exército assumiu as suas responsabilidades no quadro do Plano Regresso, 

destinado ao acolhimento de nacionais provenientes de acções de evacuação de áreas de crise 

internacional em que a sua segurança é posta em risco. Igualmente em colaboração com a 

ANPC a sua participação com missões específicas, nos Planos Aluvião, resposta a situações 

decorrentes de cheias e Plano Lira no apoio ao combate aos incêndios florestais. Mais 

recentemente, a colaboração com o ICNF com acções de vigilância e prevenção estrutural das 

florestas. Igualmente o apoio ao Ministério da Agricultura Floresta e Desenvolvimento Rural e 

Pescas com o transporte de rações e forragens assim como o fornecimento de água. 

A colaboração com a ANPC para além das missões específicas constantes dos vários Planos, 

assume uma participação nos rescaldos e vigilância pós incêndios, na disponibilização de infra-

estruturas e equipamentos, execução de trabalhos específicos como sejam a construção de 

aceiros, de corta-fogos e de vias para acesso precário a zonas sinistradas e ainda apoio 

logístico diversificado. No caso da colaboração com o ICNF essas actividades passam pela 

prevenção, pela sensibilização das populações contra os incêndios florestais, pela vigilância, 

pela detecção atempada de focos de incêndios florestais e pelo combate de primeira 

intervenção aos incêndios nascentes em espaços rurais. 

Têm ainda sido realizados protocolos com as Autarquias, que dispõem nas suas áreas de 

jurisdição de zonas de floresta protegida e existem unidades militares na região, para acções 

com vista à sua vigilância e patrulhamento, como tem sido por exemplo, o caso de Braga, 

Sintra, Mafra, Tavira, São Brás de Alportel, Castro Marim, Loulé, Monchique, Silves, Pedrógão 

Grande, Viana do Castelo e Boticas. 

 

 

 

 



Embora tenha estado a referir acções e actividades em termos gerais é possível conhecer o seu 

detalhe, porque o Exército publica anualmente o seu Plano de Actividade Operacional Civil 

dedicado às Autarquias, com a indicação e localização de todos os trabalhos de engenharia 

realizados, assim como, no final da época de incêndios, torna pública a dimensão das 

intervenções realizadas, com a tonelagem de materiais transportados, as viaturas empregues e 

o seu tipo, as quilometragens percorridas, os dias de actividade no quadro dos Planos Lira e 

Faunos, da cooperação com as Autarquias e com o Ministério da Agricultura e também o 

número de militares empregues que, a título de exemplo, em 2017 se cifrou em 16 991, dos 

quais 66% no Plano Lira, 19% no Plano Faunos e 15% nas parcerias com as Autarquias. 

Desde 2007 que o Exército tem vindo a optimizar a sua capacidade de resposta a desastres 

naturais, calamidades e catástrofes, organizando a sua capacidade de resposta com valências 

específicas que pode colocar à disposição quer da ANPC, quer das Autarquias; esse processo 

teve o seu início nos Açores, depois na Madeira e no Continente com a criação em 2010, da 

Unidade Logística de Emergência do Exército, de elevada prontidão (4 a 6 horas á ordem do 

General CEME), agregando capacidades diversificadas para numa primeira fase e num período 

das primeiras 24 horas, garantir a montagem de um campo de desalojados com uma 

capacidade base de alojamento, alimentação, serviços e apoio sanitário para quinhentas 

pessoas, após activação e com possibilidades de expansão de maneira a poder instalar de 

forma faseada, até mil e quinhentas pessoas, em qualquer ponto do TN. 

Associando a esta infra-estrutura, o Hospital de Campanha e a Unidade Cirúrgica Móvel, estava 

igualmente garantida a triagem, reanimação, retenção limitada, estabilização e evacuação de 

doentes críticos, equipa de emergência biológica, controlo de doenças infecciosas, apoio 

psicológico e farmácia, a par de serviços de lavandaria e banhos, tratamento e fornecimento 

de água, fornecimento de energia e iluminação, comunicações, transporte, avaliação de infra-

estruturas e apoio geográfico na área sinistrada. Esta unidade viria a ser precursora da actual 

Unidade Militar de Apoio de Emergência do Exército, em levantamento e dentro de um 

princípio que se considera correcto, de entidade agregadora de capacidades diversificadas, 

existentes em várias unidades do Ramo. 

Numa atitude pragmática de que não é necessário estar sempre a “reinventar a roda”, deve 

reconhecer-se que, até à data, o Exército sempre esteve à altura de responder às necessidades 

das populações, em termos de Missões de Interesse Público, em todo o TN, utilizando 

criteriosamente as suas capacidades instaladas e garantindo esse desempenho sem 

comprometer a sua disponibilidade e vocação operacional para o cumprimento da sua missão 

principal. 

Da avaliação da Resolução do Conselho de Ministros 49/2018, transparece claramente a 

prioridade da responsabilidade das acções relativas à prevenção, protecção e combate aos 

fogos florestais, tendo em conta a atribuição das verbas indicadas, 187 M€ para a prevenção e 

combate aos incêndios, a partir da aquisição de bens e serviços e a atribuição às FFAA de cerca 

de 10 M€ (2 M€ a serem financiados pelo Fundo de Solidariedade da EU), para equipamentos 

necessários à resiliência do Território Nacional e que, no caso do Exército (cerca de 6 M€), se 

traduz na aquisição de alguns equipamentos de engenharia (cerca de uma dezena de diversos 

tipos), viaturas ligeiras, cozinhas e postos de saúde para apoio às populações e bombeiros.    



Não gostaria de terminar, sem levantar a questão relativa à opção de todos os anos, dos 

contractos de aluguer de meios aéreos para o combate aos fogos, sempre sob pressão, por 

ajuste directo, lidando com um mercado extremamente fechado, exigente e sempre 

extremamente crítico em aeronaves e pilotos disponíveis; esta opção tem se traduzido num 

investimento significativo, que se repete no ano seguinte. De acordo com a informação 

disponível na Comunicação Social, embora não sejam conhecidos os custos, a contratação de 

55 meios aéreos (12 aviões e 41 helicópteros ligeiros e médios), para actuarem de Julho a 

Setembro, no Continente e Ilhas, representa certamente um esforço financeiro muito 

significativo. 

Tivemos a oportunidade de assistir à exposição sobre a Unidade de Emergência Espanhola do 

Exército e, naturalmente vimos a referência a oito helicópteros orgânicos (4 ligeiros e 4 

médios), com capacidade militar, mantidos e operados por militares, disponíveis em 

permanência, não só para os fogos mas também para as outras missões que foram 

enunciadas. Igualmente a referência da sua divisa, para que não reste qualquer quanto à 

natureza doa homens e mulheres que compõem esta Unidade – “Somos Soldados”.  

Em termos nacionais, por duas vezes, o Exército inscreveu na Lei de Programação Militar a 

concretização da sua dimensão operacional vertical e procurou levantar, no seu Sistema de 

Forças, o Grupo de Aviação Ligeira; em 2005/2006, quando já estavam sedeados em Portugal 

10 helicópteros ligeiros Eurocopter, destinados àquela Unidade, por decisão política foi 

denunciado o contrato e a empresa encaminhou os meios aéreos para outro país. Em 2012, 

quando já se encontrava na linha de montagem, desde o ano anterior, com as cores e símbolos 

nacionais o primeiro de dez helicópteros médios NH-90, o Ministro da Defesa na altura, 

cancelou a participação nacional no projecto cooperativo europeu e voltámos à estaca zero em 

termos de meios, mas não de verbas já investidas, no projecto, na formação do pessoal, 

pilotos e mecânicos, que ainda estão ao serviço e, inclusive operaram os meios aéreos da 

inicial UMA, da preparação das infra-estruturas, para além das implicações na “work share” 

atribuída à Industria Nacional no âmbito daquele projecto. 

Desde 2014 que o silêncio sobre o levantamento desta capacidade do Exército se tem 

mantido, mas a verdade é que se o GALE estivesse levantado e operacional, o país dispunha de 

20 helicópteros, (10 ligeiros e 10 médios), de uma capacidade crítica que, em todos os países é 

sempre considerada escassa, mantidos e operados por militares, numa capacidade “Dual”, 

para efectivo apoio às populações, não só na época dos fogos, mas 24 horas, 365 dias por ano, 

para acções de vigilância, transporte, descarga de água, mas também de busca e salvamento 

terrestre, evacuação de doentes e outras de interesse público e que atenuaria, 

significativamente, a pressão relativa às necessidades destes meios, que se tem verificado 

anualmente.      

 

 

 



Os acontecimentos de 2017 e a necessidade de encontrar melhores formas de responder 

àqueles desafios não deve toldar a lucidez da decisão e, pelo contrário deve optimizá-la, assim 

como ter presente que a atribuição de eventuais novas responsabilidades às FFAA, não deve 

perder de vista a responsabilidade de não afectar o cumprimento da sua missão principal e ter 

em consideração e acautelar o eventual impacto, dessas novas exigências, nos efectivos 

humanos, primeiro grande problema a resolver no Exército, nos meios materiais e nas 

implicações orçamentais. 

Muito Obrigado pela Vossa Atenção 

30 de Maio de 2018            

      

  

 

 

 

 

 

 


