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Aguiar Branco e as disfunções da doutrina de “defesa 
coletiva” 
 

Miguel Nunes Silva1 

 

 

O Ministro da Defesa José Pedro Aguiar Branco 
falou no passado dia 13 de janeiro2 – na sequência 
dos atentados terroristas de Paris do dia 7 – aos 
meios de comunicação social sobre a sua visão 
para a defesa nacional. Vale a pena analisar as 
suas declarações pelo valor que têm para o debate 
sobre o conceito estratégico nacional. O Ministro 
teria decerto a melhor das intenções mas as suas 
declarações são problemáticas naquilo que revelam 
sobre a acuidade estratégica de Portugal. São 
nomeadamente de apontar preocupantes 
confusões ao nível da definição de ameaças e 
alianças, de meios e fins na prossecução do 
interesse nacional. 

O Ministro articulou no geral o argumento de que as participações de Portugal em 
missões internacionais servem como seguro contra futuros atos de terrorismo 
contra Portugal e Portugueses. Tal argumento não é válido. 

Lamentando a incompreensão ocasional do público perante destacamentos de 
meios militares Portugueses para o Kosovo ou o Afeganistão “em cenários que 

aparentemente parecem não ter a ver com a defesa nacional”, explicou que se está 
“a combater o terrorismo onde ele existe no que diz respeito às suas fontes que 

depois têm repercussões internacionais. Estamos a combater a pirataria onde ela 

depois tem repercussões em termos internacionais”. 

Comecemos por aquilo em que o Ministro tem razão. No que concerne a pirataria, é 
importante que um país que depende do comércio internacional e com portos que 
pode potenciar participe em missões de combate à pirataria marítima. É de manter 

                                                             
1 Miguel Nunes Silva (n. Coimbra 1985) é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade de 
Lisboa (ISCSP) e é Mestre em Estudos Europeus pelo Colégio da Europa em Bruges. Estagiou na unidade 
de desarmamento e não-proliferação do Serviço Europeu de Acção Externa, é conferencista no 
Seminário da Juventude Portuguesa do Atlântico, membro do Gabinete de Estudos da JSD e do Center 
for International Maritime Security (CIMSEC) assim como analista para a empresa de consultadoria 
geoestratégica Wikistrat Inc.. Escreve regularmente para a revista The American Conservative já tendo 
também publicado em Small Wars Journal, The National Interest ou European Geostrategy. 
2 ‘Paris. Portugal deve contar para a defesa coletiva’, Jornal i, 13/01/2015, para aceder à versão 
electrónica <http://www.ionline.pt/artigos/portugal/paris-portugal-deve-contar-defesa-colectiva/pag/-
1>. 
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a esperança que os esforços do governo Português3 venham a ser tão influentes 
quanto os dos nossos aliados que criaram as missões anti-pirataria na Somália. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Marinha em manobras com a Real Marinha de Marrocos no contexto do exercício bilateral Prontex 2014. 

Foto: Marinha Portuguesa) 
 

É também verdade que a campanha da NATO no Afeganistão tem como objetivo 
último a prevenção da utilização desse país como santuário operacional e político 
por parte de organizações terroristas como a al-Qaeda – que dali planeou e dirigiu 
os atentados do 11 de setembro. Infelizmente, o Afeganistão não é o melhor 
exemplo de cooperação antiterrorista a invocar:  

• Portugal teve pouco a oferecer à operação Enduring Freedom pois não 
temos equipamento adaptado a operações a alta altitude, nem os nossos 
soldados têm competência específica para combater numa região da qual 
desconhecem costumes, línguas, terreno ou clima. 

• A missão está em fase de retirada, com a real possibilidade de o movimento 
Talibã voltar ao poder e de novo permitir que a al-Qaeda tenha uma 
presença permanente no Afeganistão; 

• Os terroristas de Paris estavam ao serviço do ramo da al-Qaeda no Yemen e 
não da al-Qaeda no Afeganistão/Paquistão. Assim, e pela lógica do Ministro, 
Portugal deveria transferir as suas tropas para a península Arábica, a curto 
prazo. 

Por congruência, se vários governos reclamam os louros de missões internacionais 
bem-sucedidas, também devem assumir as consequências de derrotas 
internacionais. Muito mais importante que tentar defender a mobilização para o 
Afeganistão seria analisar as razões da retirada e tirar ilações. Seria por exemplo 
preferível que o governo justificasse o envio de tropas Portuguesas com a ativação 

                                                             
3 ‘Aguiar-Branco admite missão de segurança marítima no Golfo da Guiné’, Público, 19/06/2013, para 
aceder à versão eletrónica <http://www.publico.pt/politica/noticia/aguiarbranco-admite-missao-de-
seguranca-maritima-no-golfo-da-guine-1597819>. 
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por parte dos EUA do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte e evitasse mencionar 
os “méritos” da missão. 

O melhor exemplo de cooperação contra o terrorismo encontra-se, na verdade, no 
diálogo e coordenação que os serviços de informações nacionais mantêm com os 
seus homólogos internacionais. No entanto, nem tal coordenação requer tropas 
Portugueses nem as alianças das quais Portugal é parte são essenciais. Na verdade, 
à exceção de países como os EUA ou França (com os quais Portugal mantém 
importantes relações bilaterais à margem das tais alianças), os melhores parceiros 
internacionais ao nível de recolha e partilha de informações sobre organizações 
terroristas, são países dos quais Portugal não é aliado, sobretudo países islâmicos 
no Médio Oriente. Constatar esta realidade é preocupante porque o governo 
Português tem vindo, no contexto da Política de Segurança e Defesa Comum da UE, 
a criticar e mesmo a acomodar intervenções militares contra regimes políticos que 
se pautam por cooperação valiosa na luta ao terrorismo. Por outro lado, nos casos 
de cooperação militar bem-sucedida, como seja a ação militar de França e EUA na 
região do Sahel, Portugal não tem participado. Uma vez mais, são teatros de 
operações nos quais Portugal teria pouco a oferecer mas, sobretudo, mobilizações 
desaconselháveis num contexto de crise orçamental, mesmo se os interesses de 
Portugal estão realmente em jogo aqui, devido à ameaça que o ramo da al-Qaeda 
no Magrebe constitui para Portugal e seus interesses no norte de África. 

A referência da parte do Ministro ao Kosovo é ainda mais desprovida de sentido. 
Não só porque a intervenção não esteve de todo relacionada com terrorismo mas 
porque Portugal participou numa operação militar à margem do direito internacional 
sem sequer ter interesses na região. A intervenção militar da NATO no Kosovo é 
defendida pela diplomacia Portuguesa como necessária face ao perigo de limpeza 
étnica e motivada pela solidariedade entre os países da NATO. Porém, um membro 
do atual governo teria uma autoridade especial para, não apenas abster-se de 
mencionar o Kosovo mas mesmo tomar a decisão de retirar os efetivos Portugueses 
dos Balcãs. Portugal optou em 2011 por não participar na operação da NATO contra 
o regime de Muammar Gaddafi e não houve, que se saiba, consequências negativas 
para a credibilidade externa de Portugal; tanto mais que a intervenção da NATO na 
Líbia é hoje vista como contraproducente a nível económico e, particularmente, a 
nível do esforço antiterrorista. 

O Ministro refere ainda que Portugal deve ter sempre capacidades para ser “um 

país que conta para a defesa coletiva” nas alianças de que faz parte. Para Aguiar 
Branco, ameaças “tanto vêm de leste, como do flanco sul” e, como globais que são, 
“têm de ter uma resposta global”.  

A categorização da Rússia como ‘ameaça’, que foi decidida na última cimeira da 
NATO em Gales e à qual o Ministro faz alusão implícita, demonstra uma 
incoerência: se a defesa é coletiva, então as ameaças também deveriam ser 
coletivas mas Portugal tem respetivamente mais contendas a resolver com o seu 
aliado contíguo do que com a Rússia, que não é de todo uma ‘ameaça global’: 
muito pelo contrário, apenas países ocidentais consideram a Rússia como uma 
ameaça enquanto a América Latina, África e Ásia nem sequer consideraram impor 
sanções.  
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A presença nas fronteiras portuguesas de aviões de reconhecimento Russos em 
outubro de 2014 seria aliás mais claramente explicada pelo diferendo entre a UE e 
a Rússia sobre a Ucrânia, pela participação portuguesa na Patrulha Aérea do Báltico 
desde 2007, que a NATO disponibiliza para a proteção das repúblicas Bálticas – que 
não têm capacidade para susterem meios aéreos próprios – mas acima de tudo 
pelo reforço de meios que a NATO levou a cabo no mês de setembro e do qual 
Portugal fez parte, na sequência do conflito na Ucrânia, duplicando o seu efetivo de 
caças F-16 na Lituânia, na fronteira com a Rússia. 

 

 

 

 

 

 

(FAP escolta aeronave russa de reconhecimento em espaço aéreo sob jurisdição nacional. Foto: Força 
Aérea Portuguesa) 

Se é difícil para a NATO justificar a Rússia como uma ameaça coletiva, é ainda mais 
para Portugal, estado-membro mais longínquo daquilo que apenas pode ser 
classificado como uma contenda regional. A NATO não é invocada nas tensões entre 
o aliado Turquia e Israel ou Chipre, não é invocada nas tensões entre Marrocos e o 
aliado Espanha, não é invocada em vários conflitos envolvendo o supremo aliado 
EUA. Isto significa que não basta um estado-membro ser ameaçado, a ameaça 
deve ser comum para a Aliança agir. No caso do terrorismo a ameaça transnacional 
é de facto comum, no caso da Rússia não. Posto isto, que interesse teria Portugal 
em mobilizar a Força Aérea para o Báltico? Aqueles países têm pouco valor 
económico para Lisboa e ainda menos valor estratégico, enquanto a Rússia é 
membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e é parte integrante 
crucial na imposição de sanções internacionais ao Irão, seguindo uma política 
ocidental que procura evitar uma corrida aos armamentos nucleares no Médio 
Oriente; isso sim, um interesse nacional. 

O interesse nacional tem ficado para trás não apenas porque Portugal se 
disponibiliza a participar em intervenções aonde não tem interesses ou mesmo 
aonde o faz de modo contraproducente, mas também porque continua a carregar o 
fardo de defender os seus próprios interesses: com ajuda técnica aos PALOPs, 
intervenção na Guiné-Bissau, destacamentos para Timor-Leste. Certamente que 
não seria nos aliados Bálticos que Portugal dependeria no que toca a ajuda na 
prossecução dos seus próprios interesses pois a maior parte dos países dos 
alargamentos da NATO/UE a leste são demasiado pequenos, pobres e sem 
capacidades de projeção para valerem a Portugal. A conclusão a retirar é 
simplesmente que tal é normal pois não só os nossos interesses não são os deles 
mas estando distantes, não seriam forças armadas treinadas para operar em 
inverno semi Árctico num espaço eslavo, que provavelmente serviriam a Portugal 
de grande coisa. Por outro lado enfrentamos não apenas a indiferença dos nossos 
aliados mas também a sua oposição. Tanto Durão Barroso como Ana Gomes 
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recordam nas suas memórias o doloroso processo que foi convencer a comunidade 
internacional a pressionar4 a Indonésia a conceder independência a Timor-Leste. 
Conceitos atlantistas como ‘out-of-area operations’ não contam quando o 
interessado é Portugal mas isto não nos deveria surpreender pois Portugal é um 
país pequeno. A ilação é que os outros respeitem os nossos interesses de igual 
forma e ter a coragem de dizer ‘não’ a aliados – uma lição destinada a todos os 
governos Portugueses – pois alianças não são o princípio e fim de uma política 
externa e de defesa. 

Se a intenção era informar, a ignorância dos jornalistas que permitiu a não-
existência de contraditório em pontos básicos dos argumentos do Ministro, falhou 
em educar os Portugueses para esta temática. Se a intenção era promover o 
debate estratégico no país, as fundações deixadas poderiam ter sido mais bem 
alicerçadas. 

                                                             
4 ‘Portugal opposes Indonesian troops in Bosnia’, Reuters, 05/12/1995, via Arquivo e Museu da 
Resistência Timorense, acedido a 15/01/2015, para aceder à versão eletrónica 
<http://amrtimor.org/docs/visualizador.php?bd=IMPRENSA&nome_da_pasta=06507.036&numero_da_p
agina=6>. 
 


