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FFAA EM PORTUGAL – LANÇAMENTO1 

1).Senhor Primeiro Ministro 

Estou-lhe muito grato pela honra que me dá em assistir a esta cerimónia. 

Tem um significado expressivo o facto de V. Exª dispor de algum do seu 

tempo para estar connosco, no meio dos seus inúmeros afazeres e das 

preocupações com que permanentemente se confronta para responder às 

suas importantes e particularmente difíceis responsabilidades na solução 

dos problemas que actualmente nos afectam. Muito obrigado. 

2) Senhor Ministro da Defesa Nacional, fico-lhe especialmente 

reconhecido pela sua presença e aproveito a oportunidade para agradecer 

publicamente os elementos que determinou me fossem enviados para 

elaborar o trabalho agora apresentado. 

3) Senhor General Luís Araújo, Chefe do Estado-Maior General das FFAA e 

meu caro amigo, é uma honra e um gosto contar com a sua presença 

4) Senhora Drª Manuela Eanes, minha cara amiga, muito obrigado por 

estar aqui. 

5) Senhor Conselheiros de Estado Vitor Bento, Senhor Provedor da Justiça 

Dr. Alfredo de Sousa, Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da 

DN Dr. Braga Lino, Senhor Secretário Geral do Sistema de Informações da 

República Dr. Júlio Pereira. A participação de V.Ex.ªs prestigia esta 

cerimónia e honra-me sobremaneira.   

6) Senhores Chefe do Estado-Maior da Armada Almirante Saldanha lopes, 

Chefe do Estado-Maior da Força Aérea General Araújo Pinheiro e Chefe do 

Estado-Maior do Exército general Pina Monteiro, caros camaradas e 

amigos, muito obrigado por me acompanharem na apresentação deste 

livro. Sei das vossas enormes preocupações, assim como da do General 

CEMGFA, mas conheço bem as vossas não menores capacidades para as 

enfrentar.  

7) Senhores Deputados, Fico muito sensibilizado por me acompanharem 

nesta cerimónia. 

                                                             
1 Texto lido na apresentação do livro “Forças Armadas em Portugal”, em 30 de Maio de 2012. 
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8) Senhor Tenente-General Carvalho dos Reis, Chefe da Casa Militar do 

Presidente da República, meu caro amigo, muito agradeço por estar aqui 

9) Senhor Reitor e Vice-reitores da UNL, Senhor Presidente e membros do 

Conselho geral da UNL, Caros Confrades da Academia das Ciências. É um 

prazer ter-vos a meu lado. 

10. Senhor Inspector Geral e Directores gerais do MDN,  

11) Senhores generais ex-Chefes de Estado-Maior, 

12) Senhor Presidente do Conselho de Curadores da FFMS, Dr. Alexandre 

Soares dos Santos 

13) Senhores Professores, Senhores investigadores,   

14) Senhores Presidente, dirigentes e membros das Associações 

Profissionais de Militares, da Associação 25 de Abril, da Associação dos 

Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, da Associação da Inteligência 

Competitiva e Guerra da Informação, do Observatório da Segurança 

Criminalidade Organizada e Terrorismo, e da revista de Segurança e 

Defesa 

15) Senhores Adidos Militares das embaixadas de países amigos, 

16) Senhores almirantes, senhores generais, Senhores Oficiais, camaradas 

17) Minhas Senhoras, Senhores 

18) Caros amigos. Vejo tantos e tão bons amigos… 

19) Uma palavra especial para os nossos cadetes aqui presentes – a 

garantia do futuro da Defesa de Portugal, a nossa Pátria: essa realidade 

incontornável com quem todos nós estamos definitivamente 

comprometidos. 

       A TODOS, MUITO OBRIGADO. 
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1.Dirigindo.me agora à mesa, começo por agradecer ao Senhor General 

Mimoso e Carvalho toda a colaboração do IESM para a apresentação 

deste livro. Laços bem fortes me ligam a esta casa, onde me sinto bem e 

com quem colaboro sempre que as minhas competências o permitem. 

Lembro-me dos tempos em que aqui leccionei no Instituto de Altos 

Estudos Militares, que viria posteriormente a dirigir e de onde viria a sair 

para desempenhar as funções de CEME. Não posso deixar de registar a 

sobrecarga de trabalho da equipa que o meu general lidera na montagem 

do dispositivo adequado a esta apresentação, sem esmorecer a intensa 

actividade de ensino e de investigação excelência que continuam a 

caracterizar o Instituto. 

Muito obrigado, meu general. 

   

À Fundação Francisco Manuel dos Santos pertence o principal papel 

neste acontecimento. Foi a seu convite que tive a oportunidade de 

escrever esta reflexão sobre as nossas Forças Armadas, dando-me a 

oportunidade de fazer uma síntese de muitos dos meus escritos com a 

finalidade de responder ao desafio que me lançou. Agradeço à Fundação o 

privilégio de me fazer participar da sua colecção de ensaios, ao lado de 

uma galeria de autores cujos livros têm marcado a agenda editorial 

portuguesa. Ao Professor António Barreto e à sua esclarecida direcção se 

deve mais este serviço à cultura nacional e ao debate de ideias.  

 

Ao Dr. António Araújo, ilustre director da colecção e homem de 

invulgar arcabouço cultural, agradeço a sua inteligente orientação no 

enquadramento do trabalho e, particularmente as suas excelentes 

sugestões para tornar o texto mais perceptível para o comum dos leitores, 

de modo geral pouco habituados com uma terminologia cujo hermetismo 

poderia impedir os leigos de me entenderem. Muito obrigado.   

Às Drªs Isabel Gonçalves e Susana Norton agradeço o magnífico 

apoio que me deram, onde sobressaiu a velocidade da execução das 

tarefas indispensáveis, tanto na área da composição do texto e dos 
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gráficos, como em toda a complexa mecânica da preparação do 

lançamento do livro. 

 

General Ramalho Eanes, 

As nossas relações de amizade e de camaradagem vêm dos tempos da 

Escola do Exército, agora Academia Militar, onde ambos aprendemos a ser 

militares. Essas relações foram-se aprofundando com o tempo, 

particularmente durante os momentos difíceis do verão de 1975, quando 

a liberdade conseguida em 25 de Abril do ano anterior se encontrava sob 

a ameaça de desembocar noutro regime que o povo português já havia 

mostrado não desejar nas eleições democráticas para a constituinte. 

Entre os muitos serviços relevantes que prestou ao país, o General 

Ramalho Eanes, na sua qualidade, primeiro de Chefe do Estado-Maior do 

Exército, depois de Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e 

Presidente da República, foi o primeiro responsável pela transformação 

das Forças Armadas Portuguesas numa Instituição inserida no quadro do 

poder político democrático e autenticamente comprometida com a 

democracia, das quais as Forças Armadas actuais, objecto principal do 

ensaio agora publicado, são herdeiras. 

Esta foi a razão pela qual pedi ao General Eanes para fazer a apresentação 

deste livro, a que ele prontamente anuiu, apesar das muitas solicitações 

que o assoberbam.  

Agradeço a sua disponibilidade e o modo como o fez. Para lá das 

oportuníssimas observações que foi apontando a propósito do que 

escrevi, todas do maior interesse para as Forças Armadas e para o país, 

não posso deixar de registar as palavras amigas com que a mim se referiu, 

o que é consequência das relações existentes entre nós terem 

ultrapassado há muito o patamar da amizade para se situarem ao nível do 

relacionamento fraterno. 

Muito obrigado.             
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3. Minhas senhoras e meus senhores, Não existe bem-estar nem liberdade 

sem segurança. 

Num país democrático, são os soldados que, em última instância, 

cuidam da segurança dos cidadãos quando falharem todos os outros 

instrumentos à disposição do Estado. É por isso que os soldados 

desempenham um papel vital na defesa da democracia. 

 

Uma das questões que o ensaio procura esclarecer é o papel das 

Forças Armadas e da especificidade da função militar que dele resulta, 

tendo em vista a sua missão constitucional. Recorda-se essa missão: No 

âmbito da Segurança Nacional, as FFAA respondem às ameaças externas 

que nos possam atingir, são o último garante da segurança dos 

portugueses assegurando o funcionamento das instituições democráticas 

e constituem um instrumento da política externa nacional. 

  

Algumas considerações a este respeito: 

Em primeiro lugar, à missão de Defender a República.  

A necessidade de defender o país de agressões nas suas fronteiras 

não se põe com elevada probabilidade neste momento, mas esta 

probabilidade pode alterar-se subitamente, numa época em que se 

verifica uma nunca vista aceleração da História. Como sistema complexo 

que são, todos sabemos que umas Forças Armadas não se improvisam de 

um dia para o outro. E as incertezas do próximo futuro - com a 

instabilidade do Norte de África, o barril de pólvora do Médio Oriente, a 

situação larvar nos Balcãs, juntamente com a retracção militar norte-

americana da Europa – aconselham prudência e levam-nos a concluir que 

uma adaptação do nosso sistema de forças a essa realidade terá de fazer 

face a maiores exigências do que as actuais.  

Pergunta-se: Nos desenvolvimentos em curso, prevê-se o 

estabelecimento de uma base estruturada, suficientemente alargada e 

capazmente treinada de meios militares nacionais para ser possível, num 
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curto período de tempo, pôr em acção um instrumento de combate 

credível em condições de caracterizar uma eventual agressão aos nossos 

interesses no território nacional ou no exterior e garantir tempo suficiente 

para o apoio dos nossos aliados?  

Em segundo lugar, à missão de as FFAA serem um instrumento da 

política externa do país. 

Interrogamo-nos: Na condição de produtores e fornecedores de 

segurança, manteremos capacidade para projectar forças a níveis 

correspondentes à defesa eficaz dos nossos interesses? Será que a 

utilização das FFAA em apoio da política externa nacional tem sido feita na 

expressão possível e em conformidade com as prioridades mais 

aconselháveis à luz da situação de crise por que passamos? Isto é, têm 

sido utilizados os meios militares cuja rendibilidade estratégica é a mais 

acentuada – atingindo resultados mais expressivos com menos custos? 

Em terceiro lugar, à missão de Garantir o funcionamento das 

instituições democráticas.  

Na crise que estamos a atravessar, as Forças Armadas terão de ser, 

mais do que nunca, o último reduto da garantia da vontade dos 

portugueses constituírem uma nação soberana.  

Numa situação em que, embora sem o desejarmos, se poderá vir a 

configurar a necessidade de as FFAA serem chamadas a desempenhar a 

missão de garantir o funcionamento das instituições democráticas, até 

que ponto os responsáveis políticos lhes têm proporcionado as condições 

psicológicas e morais, muito dependentes das condições materiais 

principalmente em período de escassez, para serem o último garante da 

segurança dos portugueses?  

Anote-se que só com vontade de combater, o que implica a 

satisfação mínima dos factores essenciais que poderão garantir a 

existência dessa vontade, será possível o desempenho cabal de qualquer 

das missões das FFAA. E essa vontade terá que estar sustentada nos 

valores morais dos militares, na sua convicção de que o combate em que 

participarão corresponde a uma ordem legítima e fundamentada em 
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razões justas e na presunção de que as capacidades à sua disposição são 

suficientes para cumprir com êxito as acções que lhes forem 

determinadas. 

 

       4. Sem um sistema de forças em condições de combater, não se 

consegue de um dia para o outro satisfazer as nossas necessidades de 

segurança. Só se ele estiver disponível e com capacidades operacionais 

certificadas, as Forças Armadas portuguesas serão capazes de responder 

cabalmente às ordens que receberem das autoridades políticas legítimas. 

Numa situação de crise como a actual, as medidas de racionalização 

que se justifiquem não deverão colocar em causa o essencial do 

cumprimento das missões, nem aumentar os riscos do país para níveis 

perigosos, especialmente se for necessário expandir algumas unidades 

existentes em ordem de batalha, pelo recurso à mobilização de reservistas 

e de equipamento e armamento em depósito.  

Teremos de ser realistas: nenhum país cumprirá de graça as missões 

que nos competem. Nenhum dos nossos parceiros estará disponível para 

nos defender, nem sequer para nos apoiar, se não formos nós a garantir a 

parte substancial da nossa segurança.  

Nem se pense que uma smarter defense e a pool and sharing farão o 

que nos cumpre e necessitamos de fazer em termos de segurança. As 

operações da NATO na Líbia demonstraram bem que os interesses 

nacionais definem o comportamento dos Estados e que só se arriscam 

vidas em troca de vantagens significativas, o que poderá deixar quem 

detém a pool de certos meios à margem de um esforço que nos convenha 

e para o qual tais meios seriam essenciais.    

Aliás é isso que temos visto em questões bem menos exigentes em 

termos de riscos, como é o apoio que nos concedem para podermos 

equilibrar as contas públicas. Muitos julgavam que este apoio constituiria 

o núcleo de uma pretensa obrigação (dita solidariedade) europeia pela 

qual os outros resolveriam os nossos problemas, sem que nós fizéssemos 

a nossa parte. Enganaram-se.  
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Espero que não voltemos a cometer o mesmo engano, agora no 

campo das necessidades militares, confiando numa solidariedade pela 

qual os outros nos defenderão das ameaças que nos atinjam. Poderão 

fazê-lo, como já aconteceu no passado, mas será sempre em defesa dos 

seus interesses. Mesmo que ponham em causa os nossos. 

Até porque as crises financeiras e económicas conseguem levar-nos 

os anéis, mas as crises de segurança além dos anéis podem arrancar-nos 

os dedos…., quando não as próprias vidas.  

  

  


