
OS ATENTADOS DE PARIS E A NECESSIDADE DE UM COMPLEXO DE SEGURANÇA E DEFESA 

 

Os recentes atentados de Paris revelaram, mais uma vez, as fragilidades e limitações que 
resultam da inexistência de um sistema de Segurança Interna e externa, que se revelam na 
incapacidade de dar resposta, em tempo útil, a ameaças latentes, muitas vezes conhecidas e 
razoavelmente caracterizadas, que aguardam apenas oportunidade para passarem de 
potenciais a efectivas. 

Estas ameaças não têm uma natureza exclusivamente interna, nem externa; os seus agentes 
são muitas vezes cidadãos nacionais radicalizados, que podem ou não residir no território, mas 
que têm acesso facilitado ao mesmo, fruto dos seus direitos de cidadania. As suas células de 
comando estão organizadas em redes transnacionais, sem uma estrutura permanente, 
também elas disseminadas, num mundo globalizado, em que se movimentam pessoas, bens e 
informação com uma facilidade sem precedentes, e cujos fluxos são de tal forma complexos, 
que se tornam virtualmente impossíveis de controlar, mesmo para as grandes potências, que 
dispõem de recursos materiais e humanos incomensuravelmente superiores aos nossos. 

Uma resposta eficaz (não infalível) e eficiente (porque garante uma melhor gestão dos 
recursos disponíveis) passa, no plano externo, pela efectiva coordenação entre serviços de 
informações e segurança, e no plano interno, pela integração, coordenação e sincronização de 
capacidades das Forças Armadas (FFAA) e das Forças e Serviços de Segurança (FSS). 

Esta capacidade de resposta ou, preferencialmente de acção preventiva eficaz, exige uma 
perfeita e completa coordenação de todos os atores e agentes de segurança e defesa, tanto no 
plano interno como no externo, numa óptica de efectiva integração de capacidades e meios, 
debaixo de um mesmo comando conjunto, de modo a potenciar capacidades instaladas, de 
forma sinérgica. 

Tal integração, coordenação e sincronização remete-nos para um dos princípios da Guerra: o 
princípio da Unidade de Comando o que, salvo melhor opinião, passará pela fusão dos 
Ministérios da Administração Interna (MAI) e o Ministério da Defesa (MDN), num mesmo e 
único complexo de Segurança e Defesa. 

Um ministério desta natureza e abrangência teria condições de autoridade e autonomia para 
empregar, no plano interno, as capacidades residentes nas FFAA, e no plano externo 
(nomeadamente nas FND), valências das FSS. 

Este complexo de segurança daria ainda resposta a uma necessidade vital, para o planeamento 
e conduta de operações de segurança e defesa, num ambiente de alta complexidade: a 
partilha efectiva e mais uma vez em tempo útil, de informações, desde o nível estratégico até 
ao táctico, tanto no plano interno, como no plano externo, em estreita e permanente 
coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). 

O ambiente conjunto não se consegue de forma pontual ou “ad-hoc”; exige um trabalho 
diário, continuado, e não apenas quando se verifica um evento de extrema gravidade, como os 
atentados de Paris. 



As FFAA devem estar aptas e rotinadas no desempenho de missões e tarefas de segurança 
interna, assim como as FSS devem cooperar com as FFAA em missões de segurança 
cooperativa internacionais. Esta capacitação acresce valor a ambas as partes sem descurar, 
naturalmente, as respectivas missões primárias. 

O campo de batalha moderno caracteriza-se pela presença de civis - a guerra no meio das 
populações - não se vislumbram hoje campanhas militares bem sucedidas sem um forte apoio 
mútuo e uma efectiva integração e sincronização de esforços, entre as FFAA e as FSS e, é bom 
não esquecer, estamos em guerra, como muito bem salientou o Presidente François Hollande, 
quando caracterizou os ataques como actos de guerra.  

Tal realidade não deve, nem pode ser ignorada, mas antes encarada como um desafio, ou 
oportunidade. As instituições e organizações têm de evoluir para se adaptarem às novas (não 
tão novas) realidades e correspondentes exigências, sob pena de se tornarem anacrónicas ou 
obsoletas. 

As FFAA detêm capacidades que podem colocar ao serviço da Nação em missões integradas 
com as FSS, de vigilância, patrulhamento, segurança e mesmo em acções ofensivas de carácter 
limitado para capturar, neutralizar ou destruir ameaças, sejam elas ligadas ao terrorismo, ao 
crime organizado ou ao narcotráfico, entre outras tipologias de missões e de ameaças. 

O País é pequeno, os seus recursos humanos e materiais são naturalmente limitados, pelo que 
beneficiará de um esforço de integração e utilização sinérgica dos recursos de que dispõe, a 
bem da segurança e defesa nacionais. 
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