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UMA EXPERIÊNCIA FALHADA

E m 1 de fevereiro de 1968 reali-
zou-se uma reforma nas forças 
armadas do Canadá extrema-

mente ousada.
Em resultado da persistência e da 

vontade política do Ministro Paul 
Hellyer, antigo oficial da Força Aérea 
Canadiana, a Marinha, o Exército e a 
Força Aérea deixaram de existir como 
entidades independentes.

Perante a surpresa do mundo oci-
dental, foi criada uma organização 
única intitulada “Canadian Armed 
Forces”, sem distinção de Ramos.

O conceito parecia simples e foi en-
tendido como van-
tajoso pelo Gover-
no do Canadá, após 
aturadas discussões 
a vários níveis. A 
unificação dos três 
Ramos pouparia 
dinheiro para com-
prar melhor equi-
pamento. Por outro 
lado, seria uma for-
ma de acabar com 
as rivalidades entre 
os serviços. Os Ra-
mos poderiam as-
sim treinar e com-
bater em conjunto 
e usar equipamento 
semelhante, esquecendo-se as enor-
mes diferenças que havia nestes aspe-
tos. No caso específico da Marinha, 
pretendia-se também dissolver os re-
síduos de influência britânica, com 
raízes históricas, que até se notava 
na sua designação – Royal Canadian 
Navy. 

Foi criado um Comando de Instrução 
para recrutar e dar a formação inicial 
a todo o pessoal militar. O Comando 
do Material passou a ser responsável 
pela aquisição, armazenamento e dis-
tribuição de sobressalentes para todas 
as unidades.

Todos os militares passaram a usar 
os mesmos uniformes (verdes, do 
Exército) e a adotar os mesmos postos 
(do Exército).

Pensava-se que os Ramos individua-
lizados não eram capazes de enfrentar 
os desafios do futuro. Apenas um co-
mando unificado, apoiado num staff 
que pudesse controlar todo o planea-
mento e as operações, subordinado a 
um Conselho Superior de Defesa, di-
rigido pelo Ministro da Defesa Nacio-
nal, poderia atuar com uma visão na-
cional e formular soluções unificadas 
para os problemas de defesa nacional.

Curiosamente já tinha havido uma 
tentativa semelhante no final da I 
Guerra Mundial, mas foi abandonada 
após a II Guerra Mundial. 

A Marinha foi o Ramo que mais re-
sistiu, o que conduziu a várias exo-
nerações, dos que não aceitaram a 
mudança, nomeadamente o muito res-
peitado Contra-almirante Landymore, 
o mais antigo dos comandantes ope-
racionais. Vendo-se impotentes para 
resistir à vontade política, os oficiais, 
sargentos e praças sob o comando do 
CALM Landymore, juntamente com 
outros, resolveram manifestar-lhe pu-

blicamente o seu apreço. Formaram 
duas extensas alas de militares para a 
passagem do Almirante à saída do co-
mando e ovacionaram-no longamen-
te, com muitas lágrimas à mistura.

Estando embarcado na fragata Ma-
galhães Corrêa, tive ocasião de parti-
cipar na STANAVFORLANT em 1976, 
que contava também com um navio 
canadiano, o DDG Huron. Lembro-
-me bem da simpatia dos oficiais do 
Canadá, mas era visível o desconten-
tamento por usarem um uniforme tão 
diferente das outras marinhas e já te-
rem pessoal a bordo indiferenciado. 
Quem conhece este ambiente pode 
imaginar o gozo e as piadas constan-
tes por parte dos britânicos, america-
nos, alemães e, evidentemente, dos 
portugueses. 

O divertimento atingiu o auge quan-
do foi organizada uma operação mul-
tinacional (julgo que liderada por ale-
mães) para “roubar” um enorme índio 
de madeira que estava orgulhosamen-
te colocado na câmara de oficiais no 
navio canadiano. Um grupo provocou 
uma distração e outro grupo pegou no 
índio e fê-lo arriar para uma embar-
cação que, silenciosamente, encostou 

no bordo do lado do mar da Maga-
lhães Corrêa, que estava atracada ao 
Huron. Os oficiais canadianos não 
deram por nada, mas não acharam 
graça ao sucedido, até porque foi en-
carado como uma falha de segurança 
pouco desculpável. 

Depois de várias diligências, e pas-
sados um ou dois dias, lá foi organi-
zada uma escolta, que transportou 
o índio em marcha militar pelo cais, 
recuperando-o do navio alemão onde 
estava guardado. Claro que as cerve-
jas e o vinho tinto alimentaram as gar-
galhadas e faziam tirar a conclusão de 

que a ocorrência só 
foi possível porque 
eles não eram ver-
dadeiros marujos.

Quais foram os re-
sultados da reforma, 
certamente muito 
bem intencionada? 

As poupanças nunca 
existiram e os novos 
equipamentos não 
foram comprados, 
nos termos em que se 
preconizavam. A des-
moralização da ex- 
Marinha foi enorme, 
mas também afetou os 
outros ex-Ramos.

Passados alguns anos foram restaura-
dos os postos tradicionais na Marinha 
e, em 1985 (17 anos após o início da 
reforma), foram também recuperados 
os uniformes habituais da Marinha. 
Em 2010, os oficiais puderam usar 
novamente o óculo nos seus galões. 
Finalmente, em Agosto de 2011, os 
Ramos readquiriram a sua individua-
lidade. Renasceu a “Royal Canadian 
Navy”. Os veteranos tinham lutado 
muitos anos para o conseguir, sob o 
lema: RESTORE THE HONOUR!

Recentemente fizeram-se vários 
ajustamentos à organização da Mari-
nha, no sentido inverso ao que tinha 
sido feito a partir de 1968 e é possível 
que a tendência continue.

Como foi possível que isto aconte-
cesse num país que é dos mais desen-
volvidos e dos mais respeitados do 
mundo pelo elevado nível educacio-
nal e cultural? Os custos desta experi-
ência podem ser determinados?

Talvez se possa encontrar alguma 
explicação, fazendo um paralelo 
com alguns dos princípios que apren-
demos na teoria geral da estratégia, 
usando um raciocínio semelhante.

Dos três grandes princípios com 
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maior aceitação geral, há dois que 
interessa considerar neste caso. A im-
portância do objetivo e a economia 
do esforço.

O primeiro obriga-nos a pensar fun-
damentalmente na adequabilidade 
da estratégia. Se a estratégia não for 
adequada não traça o rumo certo re-
lativamente aos objetivos a alcançar, 
desviando-se para outros alvos. Trata-
-se, portanto, de uma questão de efi-
cácia, ou seja, em que grau os objeti-
vos poderão ser atingidos.

O segundo princípio apela essen-
cialmente à poupança de meios, ou 
seja, a obtenção de um determina-
do resultado com o mínimo de re-
cursos. É o que se pode traduzir por 
eficiência.

 A melhor estratégia será a que pro-
mete a maior eficácia e a maior efici-
ência. O problema é que a eficácia e 
a eficiência nem sempre andam a par. 
No caso em apreço, valorizou-se de 
tal modo a eficiência, que se perdeu 
de vista a eficácia.

Há um conhecido estrategista, Colin 
S. Gray, que atribui maior peso à efi-
cácia do que à eficiência. Quer isto 
dizer que o objetivo é tão importante 
que mais vale gastar demasiado para 
o alcançar, do que consumir recursos 
e não ter o sucesso esperado.

De facto, os cálculos aponta-
vam para menores custos agregan-
do as principais estruturas dos Ra-
mos e reforçando o poder político. 
Só que as poupanças não foram tão 
consideráveis como se pensava e 
não se contabilizaram outros fatores 
cuja avaliação quantitativa é muito 
complexa ou mesmo impossível. 
Estão neste caso, a identidade 
dos Ramos, o moral do pessoal, o 
sentido de pertença, a solidariedade, 
o significado de um uniforme, o 
imaginário de um tipo de serviço, 
etc. Outra importante constatação foi 
a falta de missões verdadeiramente 
conjuntas de razoável dimensão, a 
cargo das forças armadas do Canadá. 

Tudo isto nos deve obrigar a meditar 
profundamente. Não sendo possível, 
obviamente, apresentar um estudo 
bem estruturado, limito-me a apre-
sentar apenas algumas contribuições 
para a análise do assunto.

Será bom não esquecer que o 
“conjunto”, no âmbito militar, é um 
conceito de aplicação fundamental-
mente operacional. Diz respeito a 
atividades operacionais em que parti-
cipam dois Ramos, pelo menos, sob a 
responsabilidade de um comandante. 
Isto é, o conjunto justifica-se quando 
se revela melhor do que a soma das 
partes. Todavia, a maioria dos países, 
entre os quais Portugal, não dispõem 
de capacidades que permitam reali-

zar operações realmente conjuntas, 
com uma dimensão significativa, em 
tempo de paz. Como exceção, iden-
tifica-se a vigilância e controlo dos 
espaços marítimos sob soberania ou 
jurisdição nacional, que tem carate-
rísticas muito próprias e exige articu-
lação entre a Marinha, a Força Aérea 
e outras entidades. Mesmo em tempo 
de guerra, a única missão verdadeira-
mente conjunta que poderá ser neces-
sária é a defesa do território nacional. 
Nesse caso, tudo se altera.

As operações conjuntas, quando viá-
veis, justificam-se pelos ganhos de efi-
cácia e, duma forma geral, ganhos de 
eficiência. 

Um outro tipo de agregação obede-
ce ao conceito de “integrado”, que 
não tem aplicação normal no âmbito 
operacional, mas sim no quadro das 
infraestruturas. As organizações in-
tegradas não apresentam ganhos de 
eficácia significativos em relação à 
soma das partes, mas são pensadas 
para obter ganhos de eficiência (fazer 
o mesmo com menos recursos).

Por exemplo, um sistema de paga-
mento integrado não será mais eficaz 
do que um sistema repartido, pois to-
dos continuam a receber o mesmo e 
atempadamente. Mas, será mais efi-
ciente se exigir menos recursos hu-
manos e materiais e prestar o mesmo 
serviço.

Acontece por vezes que se provo-
cam integrações que mais tarde se 
revelam bastante menos eficazes, 
apesar de pouparem recursos. É que, 
a avaliação de certos parâmetros de 
eficácia nem sempre é fácil e eviden-
te. Foi isto, em grande parte, o que 
provocou a amargura da Marinha do 
Canadá.

Participei num dos grupos de ofi-
ciais que discutiram os resultados do 
1º ano comum das Academias Mili-
tares em Portugal. A multiplicidade 
de elementos demonstrou claramente 
que a solução não era favorável, nem 
em termos de eficácia, nem em ter-
mos de eficiência, por várias razões. 
Houve então a sensibilidade que le-
vou à decisão política de terminar a 
experiência, apesar de algumas vo-
zes que insistiam na possibilidade de 
melhorar a eficiência para provar a 
vantagem da integração, esquecendo 
completamente a eficácia.

Também acompanhei a fusão dos 
Institutos Superiores dos Ramos. 
Nesse caso, parece-me que todos ga-
nharam relativamente aos objetivos 
em presença. De facto, os cursos e 
a preparação ministrada sofreram um 
salto qualitativo, que parece indes-
mentível. Todavia, há quem admita 
que se gastam mais recursos agora do 
que quando as escolas estavam sepa-

radas. Nunca vi essas contas, mas a 
eficácia conseguida julgo que justifi-
ca a integração.

Tirar conclusões definitivas é sem-
pre um exercício muito arriscado 
quando estão em causa organizações 
tão complexas como os Ramos das 
Forças Armadas e a sua articulação. 
Afastando a hipótese de tentar definir 
receitas, julgo que há dois elementos 
que devem estar sempre presentes em 
qualquer reestruturação das Forças 
Armadas: o estudo exaustivo de todas 
as componentes do problema e uma 
dose considerável de prudência. 

Não podemos partir do princípio 
simples de que um é melhor do que 
três, em todas as circunstâncias, mes-
mo que haja bons indícios de pou-
pança significativa. Por vezes, a pou-
pança é aparente e perde-se de vista 
o objetivo.

No âmbito das Forças Armadas, a 
redundância crítica é indispensável 
para garantir a operacionalidade em 
condições de emergência. Certas 
funções devem ser duplicadas, ape-
sar de serem mais dispendiosas. Os 
navios da Marinha são construídos 
com estas preocupações. Um siste-
ma de comunicações único constitui 
uma vulnerabilidade inaceitável. As 
principais infraestruturas de apoio 
não devem ser integradas sem redun-
dâncias, pelo menos no que respeita 
às funções básicas. Caso contrário, 
um simples fenómeno natural pode 
determinar ruturas e desarticulações 
irremediáveis. Os hospitais militares 
inserem-se nesta classificação.

O ponto de partida não pode ser 
negligenciado. Pode ter havido ante-
riormente investimentos avultados de 
dois ou três Ramos e propõe-se inte-
grar algo porque vai sair mais barato, 
mas ainda requer um investimento 
adicional. Verifica-se depois que o 
que se ganha não chega para justifi-
car o desperdício dos investimentos 
feitos.

As situações particulares, não ra-
ras, podem também alterar os dados 
do problema. A localização, o meio, 
as distâncias, a rapidez de acesso, a 
frequência de uso, etc, constituem 
elementos que podem recomendar a 
unificação ou a separação de estru-
turas. 

Talvez o mais importante seja o exa-
me minucioso dos fatores intangíveis, 
para que a procura constante da efi-
ciência, que é um bom princípio, não 
possa produzir a amargura que ofus-
ca a razão de ser. 

V. Lopo Cajarabille
VALM


