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RESUMO 
 

O presente artigo é composto por diversas etapas. Inicialmente faremos um breve olhar 

sobre a NATO, sua conjuntura política e histórica desde a sua criação em 1949 até à 

actualidade, de forma a conseguirmos obter um ponto de partida para abordarmos o 

pressuposto essencial deste artigo que é a questão da adesão de Portugal à NATO tendo 

em conta a importância territorial da Base das Lajes nos Açores Neste contexto, dois 

princípios fundamentais caracterizam o novo paradigma da política interna e externa 

portuguesa. Na política interna, com a ideia da “paternidade da Aliança” atribuída à 

Salazar, o regime ditatorial não perdeu a oportunidade de consolidar o seu poderio 

político, quer em Portugal quer nas ex.colónias portuguesas, com a excepção do Brasil 

(este proclamou a sua independência nacional em 1822), Relativamente à política 

externa, destacam-se: (1) a adesão de Portugal à ONU, em 1955, (2) o início das 

relações com os EUA e, consequentemente, a modernização das Forças Armadas 

Nacionais e da estrutura da Defesa. 

 

Palavras-chave: Paradigma da Política Interna e Externa, Aliança Atlântica, Base das 

Lajes e Relações com EUA. 

 

ABSTRACT 

 

This article is composed of several stages. In the beginning, we take a short look at 

NATO (North Atlantic Treaty Organization), its political and historical situation since 

its inception in 1949 up to now.  This article is focused on the adhesion of Portugal to 

NATO considering the territorial importance of Laje’s Base in The Azores. In this 

context, two (2) basic principles characterize the new paradigm of Portuguese’s 

domestic and foreign politics. In the domestic politics, with the idea of the “paternity of 

treaty”, merit granted to Salazar, the dictatorial regime did not lose the opportunity to 

consolidate its political power inside Portugal and in ex Portuguese’s colonies, with the 

exception of Brazil (which proclaimed its independency in 1822). Relative to foreign 

politics, it is important to highlight: (1) - the adhesion of Portugal to UN (United 

Nations) in 1955; (2) – the beginning of political relations with the USA (United States 
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of America) and consequently, the modernization of Portugal’s armed forces and the 

structure of defense. 

Key-words: 

Paradigm of domestic and foreign politics; Atlantic Alliance; Laje’s Base and Political 

relations with USA. 

 

Introdução 

Esta breve reflexão pretende, em primeiro lugar, apresentar, discutir e avaliar a 

conjuntura histórica da NATO desde a sua criação à actualidade (neste âmbito, 

falaremos da recente Cimeira da NATO realizada na capital portuguesa, em Lisboa no 

pretérito ano de 2010). Mais adiante, falaremos da adesão de Portugal à NATO, 

apresentaremos as causas, os aspectos positivos e negativos, e as consequências desta 

adesão; abordaremos também a questão das relações diplomáticas entre Portugal e os 

EUA e, finalmente, o pano de fundo deste artigo, que é a importância territorial da Base 

das Lajes no contexto NATO e EUA. Para terminar, as considerações finais e as 

referências bibliográficas.       

2. A conjuntura histórica da NATO 

 

Criada no contexto da “guerra fria”, com o objetivo de constituir uma frente oposta ao 

bloco socialista (soviético), a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN ou 

NATO), por vezes chamada Aliança Atlântica
1
, é uma organização internacional de 

colaboração militar estabelecida em 1949 em suporte do Tratado do Atlântico Norte 

assinado em Washington a 4 de Abril de 1949, com a sede em Bruxelas na capital do 

reino da Bélgica. O seu secretário-geral é, desde 1 de Agosto de 2009, o dinamarquês 

Anders Fogh Rasmussen
2
.  

              Desde a sua criação que a essência desta Aliança se baseia na conjugação de 

dois projectos fundamentais: (1) Como já foi aludido, a sua razão de ser teve como 

motivação principal o entendimento que só um esquema de defesa unificada se poderia 

                                                             
1
Dependendo do contexto usarei os três termos, designadamente: OTAN, NATO e Aliança Atlântica 

(sublinhados no texto são meus). 
2http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_do_Tratado_do_Atl%C3%A2ntico_Norte 
(consultado a 23/11/2010).   

http://pt.wikipedia.org/wiki/1949
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1949
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anders_Fogh_Rasmussen
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garantir a segurança do espaço euro-atlântico, face à ameaça que representava então o 

poder militar soviético. Ou seja, um dos seus alicerces estruturantes é naturalmente a 

“Defesa Colectiva”, tal como ficou expressamente consagrada no artigo V do Tratado 

da sua fundação. (2) A celebração desse Tratado na capital dos Estados Unidos foi 

desde logo um gesto coerente com a segunda dimensão que está também inerente na 

constituição desta Aliança: “A Relação Transatlântica
3
”. 

Com o desmoronamento do Bloco de Leste no final dos anos 1980, surgiu a necessidade 

de redefinição do papel da OTAN no contexto da nova ordem internacional, pois o 

motivo que deu origem ao aparecimento da organização e o objetivo que a norteou 

durante quatro décadas desapareceram subitamente. A organização dedicou-se, pois, a 

esta nova tarefa, com o objetivo de se tornar o eixo da política de segurança de toda a 

Europa (isto, é considerando também os países que antes formavam o bloco adversário) 

e América do Norte. Assim, começou a tratar-se do alargamento a leste (considerando, 

nomeadamente, a adesão da Polónia, da Hungria e da República Checa) e, em 1997, 

criou-se o Conselho de Parceria Euro-Atlântica, um órgão consultivo e de 

coordenação onde têm também assento os países aliados da NATO, incluindo os países 

da Europa de Leste o que desagrada à Rússia ao ver afastar-se da sua esfera de 

influência
4
.  

             Com a queda do Muro de Berlim e desintegração do Pacto de Varsóvia, foi 

criado o Conselho de Cooperação do Atlântico Norte (CCAN) na sede da OTAN em 

setembro de 1991 como fórum para o debate e promoção das questões de segurança, 

quer para os membros da OTAN quer para os antigos adversários da Aliança. Após os 

ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, foi criado, em maio de 2002, o Conselho 

OTAN-Rússia. Este órgão, que substituiu o Conselho Conjunto Permanente, trabalha 

na base do consenso e inclui todos os membros da OTAN e a Rússia como parceiros em 

pé de igualdade
5
. 

               

2.1 Cimeira da NATO (Lisboa 2010) 

                 

Antes de nos desbruçarmos sobre a Cimeira da NATO que decorreu na capital 

portuguesa, em Lisboa, podemos reter alguns débitos sobre a actualidade da NATO. De 

                                                             
3http://www.idjc.pt/PDFs/Os-desafios_actuais_da_NATO.pdf (consultado a 10/01/2011). 
4V. site: www.nato.int (11/01/2011). 
5Ibid (sublinhados meus). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berlim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Vars%C3%B3via
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_terroristas_de_11_de_setembro_de_2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://www.nato.int/
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acordo com o site http://www.idjc.pt/PDFs/Os-desafios_actuais_da_NATO.pdf), a 

Aliança passou dos seus tradicionais 16 membros para 28, acolhendo agora uma 

diversidade de Estados cuja divergência de interesses ou de perspectivas se torna mais 

visível e que, apesar da maioria dos membros europeus pertencer à União Europeia, 

existem assimetrias na composição entre as duas organizações, as quais, mercê dos seus 

poderes de atracção, ambas inclui novos Estados nas suas agendas de alargamento. 

A mesma fonte acrescenta que 

 
“Será uma organização com uma vocação operacional mais acentuada, tendo presente a 

alteração às suas preocupações dominantes na década de noventa, muito concentradas na actualização 

doutrinária e nas adaptações a um novo funcionamento interno e não tão envolvida, como hoje acontece, 

em tantas intervenções securitárias. Esta tendência, no entanto, não significa uma maior concentração 

de poder na parte militar, pelo contrário, o tipo das intervenções e a natureza das soluções requeridas 

produzem um certo esvaziamento dos grupos militares decisórios com crescente domínio do Conselho do 

Atlântico Norte e dos seus grupos político militares.” 

  

A partir deste trecho podemos concluir que os desígnios actuais da NATO deixou de ser 

estritamente de cariz militar e passou a ser, também, humanitária. Passou a ser, acima de 

tudo, uma espécie de “bombeiro” porquanto a questão de terrorismo não pode ser visto, 

apenas, como uma ameaça isolada a um ou outro estado membro, mas do mundo todo. 

É nesta perspectiva que a NATO intervem, militarmente, em alguns países que não são 

membros da organização como é o caso do Afeganistão, e como foi o caso do Kosovo, 

etc.  

Todavia, há que enfatizar que o Afeganistão não é um problema militar da 

NATO. De facto, trata-se duma operação das Nações Unidas, cuja resolução excede a 

mera aplicação da capacidade militar e é consensualmente reconhecida a necessidade de 

empenhamento de outras organizações internacionais, das potências regionais, das 

estruturas internacionais ligadas ao desenvolvimento como o Banco Mundial, das 

agências humanitárias, enfim de toda a comunidade internacional. 

 

Por outro lado, a mesma fonte aponta-lhe defeitos estruturais quando afirma 

 

 “Se a nível interno se pode aceitar como bom este critério para uma adequada divisão de 

tarefas, a natureza dos actuais conflitos reclama intervenções em domínios não militares, 

designadamente, políticos, diplomáticos, económicos e de informação pública, para os quais a NATO 

http://www.idjc.pt/PDFs/Os-desafios_actuais_da_NATO.pdf
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não está preparada para responder, pois não dispõe na sua organização duma estrutura mais 

abrangente como acontece na União Europeia, nem tão pouco adopta o sistema de presidências, que, 

pelo menos no plano diplomático, lhe permitiria superar parcialmente essa lacuna6.” 

 

A última Cimeira da NATO, realizada nos dias 19 e 20 de Novembro em Lisboa, 

produziu uma série de medidas entre as quais destacamos: 

 

i) Modernizou o conceito estratégico da NATO, de modo a que se encaixe 

na realidade que a NATO enfrenta hoje, em particular as novas ameaças 

como o terrorismo, os ataques cibernéticos, segurança a alimentar, etc; 

 

ii) Estabeleceu as bases para um novo sistema de defesa anti-míssil, que vai 

proteger todos os países da NATO. Aqui está um exemplo da forma de 

actuar da NATO em relação a uma nova ameaça, de um dos muitos 

países que podem potencialmente desenvolver sistemas de mísseis 

balísticos; 

 

iii) Fixou um calendário para a transferência da responsabilidade pela 

segurança do Afeganistão para as forças afegãs, com início no próximo 

ano (portanto em 2011). O objectivo é de impedir que a Al-Qaeda não 

possa voltar a utilizar o Afeganistão como base para ataques contra o 

Ocidente, como o de 11 de Setembro
7
; 

 

iv) Criação de um Conselho Estratégico da NATO para os próximo 10 

anos
8
, etc; 

 

v) A NATO decidiu reduzir os seus efectivos em 35 por cento e adiou a 

decisão sobre o "mapa geográfico" dos quartéis até Junho de 2011
9
. 

 

                                                             
6Ibid 
7http://aeiou.expresso.pt/a-cimeira-da-nato=f617452 (consultado a 11/01/2011). 
8http://tv.rtp.pt/noticias/?t=Os-temas-principais-da-Cimeira-da 

NATO.rtp&headline=20&visual=9&article=392980&tm=8 (19/11/2010, consultado a 11/01/2011). 
9http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/declaracao-final-da-cimeira-salienta-
reducao-de-efectivos-em-35 (Correio da Manhã de 20 Novembro 2010, consultado a 11/01/2011). 

http://aeiou.expresso.pt/a-cimeira-da-nato=f617452
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3. Adesão de Portugal à NATO 

 

De acordo com Teixeira (1999) a NATO assentava em dois pilares: o primeiro, no 

continente norte-americano, baseado no potencial estratégico dos Estados Unidos, 

retaguarda e auto garantia de todo o sistema; o segundo, no continente europeu, linha da 

frente e de defesa imediata, baseada nos países do Tratado de Bruxelas de 1948. 

            Todavia, para que o sistema pudesse funcionar era absolutamente necessária não 

só a protecção dos flancos norte e sul, mas, fundamentalmente, a articulação entre a 

frente e a retaguarda, isto é, entre os dois pilares da Aliança. Foi esta a razão essencial 

do convite a Portugal, a cujos territórios as ilhas dos Açores conferiam um valor 

estratégico acrescentado. Desta feita poder-se-à concluir-se que “o factor geopolítico e 

geoestratégico será, pois, a verdadeira razão do convite a Portugal
10

.”  

            Dean Acheson, secretário de Estado norte-americano, foi ao Senado justicar o 

convite dos Estados Unidos a Salazar para Portugal aderir à NATO. Nesse dia de 

Fevereiro de 1949, Acheson foi muito claro: “Portugal tem uma importância vital por 

causa dos Açores.
11

”     

A adesão de Portugal à NATO - notou o historiador Nuno Severiano Teixeira, 

representaria para o Estado Novo “a aceitação internacional do Governo de Lisboa”
12

, 

como “as próprias democracias ocidentais” a legitimarem o regime de Salazar. Por 

outro lado, em termos das coordenadas essenciais da política externa portuguesa, 

significou “uma mudança fundamental no seu pólo de referência”, que, aliás, já se vinha 

acentuando desde a fase final da Segunda Guerra Mundial. Esta mudança passava pelo 

“declínio da velha aliança” com a Inglaterra e pela “emergência de um novo eixo do 

outro lado do Atlântico – os Estados Unidos da América.
13

”  

De facto, o convite feito a Portugal (regime autoritário, país neutro na Segunda 

Guerra Mundial) mereceu por parte de Motta et all (2004:72) a seguinte observação: 

“Por outras palavras, Portugal tornara-se num aliado cómodo: estava em condições de 

oferecer vantagens estratégicas importantes na contenção do comunismo a nível 

internacional e não necessitava de auxílios significtivos.” Porém, o convite para 

                                                             
10Sublinhado meu. 
11Nuno Simas, Diário de Notícias: “Um cinto de segurança para Salazar nos Açores”, 2001, p. 10. 
12Sobre a “aceitação internacional” v. Carlos Bessa “A Libertação de Timor na II Guerra Mundial: 

“Importância dos Açores para os Interesses dos Estados Unidos”, 1992, p. 8. 
13Rodrigues, 2002, p.24. 
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Portugal colaborar na OTAN criou, desde logo, um manto de dúvidas por parte do 

regime salazarista (tal como iremos ver mais adiante) devido à questão das relações 

diplomáticas com a Espanha, o famoso “Pacto Ibérico
14

”. Por outro lado, com a adesão 

de Portugal na NATO em 1949, abre assim um dos momentos mais felizes da política 

externa do Estado Novo, que é a entrada de Portugal na ONU em 1955, bem como o fim 

da contestação internacional à política colonial de Salazar. A opção atlântica e a 

presença de Portugal na Aliança manter-se-ão, contudo, como referências básicas da 

política externa portuguesa até ao final do regime e ver-se-ão mesmo confirmadas com 

a transição para a democracia
15

.  

 

4. As reticências de Salazar 

 

Numa análise muito elementar, podemos verificar das referências bibliográficas 

consultadas, que o regime mostrou-se tão receoso quanto cauteloso face ao convite feito 

a Portugal pelo então secretário de Estado norte-americano Dean Acheson.  

Neste cotexto, Antunes (1991) afirma: “Salazar mostrou-se duvidoso quando Dean 

Acheson lhe enviou o convite, em 15 de Março de 1949, para que Portugal integrasse a NATO. Em 

primeiro lugar, porque a Espanha não seria admitida na nova organização, e entre os dois países 

peninsulares vigorava uma solidariedade essencial decorrente do Pacto Ibérico. Em segundo lugar, 

porque a inserção na NATO abriria canais políticos entre Portugal e as democracias do Atlântico, com 

inerentes ameaças de “contágio” para o Estado Novo. Só que a completa marginalização internacional 

era uma eventualidade pior: a candidatura de Portugal às Nações Unidas deixaria o país isolado no 

Ocidente. Ponderados todos os motivos, Salazar venceu as suas próprias inibições e a resistência de 

Franco, e aceitou participar na NATO. (p.30). Tal como podemos ver no trecho acima, o 

governo de Salazar procurou, duma ou doutra maneira, respeitar “o Pacto Ibérico” 

estabelecido com a Espanha.  

Mas é Telo (1999) quem, na minha opinião, apresenta as causas mais 

profundadas das reticências de Salazar face ao convite americano datado de 1948. Ele 

diz que (1) Salazar temia que a NATO pudesse ser uma forma disfarçada dos EUA 

obterem bases permanentes nos Açores; (2) que vá prejudicar a relação com a Espanha; 

(3) que se possa transformar de futuro num pacto que, para além de anti-comunista, seja 

igualmente anti-alemão.Para além de trocas de correspondências entre os governos dos 

                                                             
14http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Amizade_e_N%C3%A3o_Agress%C3%A3o_Luso-Espanhol 

(consultado a 23/11/2010). 
15Teixeira, 1995,p.809. 
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dois países, Sá na sua obra “ Os Estados Unidos da América e a Democracia 

Portuguesa – (1974-1976)
16

” afirma que em Abril de 1949 o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros de Portugal, José Caeiro da Matta (sic), disse a Dean Acheson 

(considerado um dos arquitectos da NATO) que o “Pacto Ibérico” impusera consultas 

prévias à Espanha: “Estas consultas foram concluídas com o entendimento de que o 

Tratado do Atlântico Norte não é incompatível com a relação existente entre Portugal e 

a Espanha ao abrigo de um tratado bilateral.”  

E porquê de tanta insistência a Portugal? Dean Acheson e Ernest Bevin enviara 

mensagens pessoais a Salazar na véspera do conselho de ministros que haveria de 

decidir a posição portuguesa: uma recusa de Portugal poderia influenciar negativamente 

outros países em fase de decisão e abrir uma brecha no campo ocidental, que só 

beneficiaria a União Soviética.Num cenário de bipolarização mundial e de agudização 

da “guerra fria”, uma recusa portuguesa, com todas as suas consequências, representava 

também uma responsabilidade demasiado onerosa para Salazar aos olhos dos dirigentes 

políticos e da opinião pública ocidental.  

Para além disso, uma recusa portuguesa poderia ainda ser interpretada como um 

sinal de fraqueza e cedência perante a Espanha franquista. Em suma, a margem de 

manobra da política externa portuguesa era pequena e a capacidade de alternativa quase 

nula. Portugal tinha um laço de amizade muito forte com a Inglaterra e com a Espanha, 

esta situação levou Salazar a adiar por várias vezes a decisão em aceitar o convite
17

.  

Nesta perspectiva Motta at all (2004:71) enfatizam que as coordenadas da 

política externa portuguesa até ao fim da II Guerra foram as seguintes: não 

envolvimento nas questões continentais europeias, manutenção da aliança luso-

britânica, defesa do património colonial e bom relacionamento com Espanha
18

. 

Durante a II Guerra Mundial Salazar procurou não se envolver directamente no conflito, 

situação que é vista por alguns estudiosos como tendo sido decisivo para manter o 

regime salazarista durante cerca de 38 anos.   

E não só, para os mesmos autores, “a visão salazarista implicava a defesa do 

regime franquista contra eventuais ataques internacionais, até porque havia a 

consciência de que, ao defender o franquismo, o Estado Novo se defendia a si próprio e 

garantia a estabilidade da sua única fronteira terrestre na Europa. O segundo objectivo 

                                                             
16Lisboa, 2009, p.30. 
17Teixeira (1995, p. 807).   
18Sublinhado meu. 
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era a aproximação à Inglaterra, encarada até 1947 como um dos três (e não dois) 

grandes, o único centro à volta do qual se poderia refazer a Europa tradicional.” De 

qualquer modo, a Inglaterra era o único poder supostamente importante que parecia 

aceitar os regimes peninsulares e defendia a continuação dos impérios europeus, pontos 

centrais para o Estado Novo
19

. 

Uma possível razão da não convocação da Espanha na integração da NATO é 

defendida por Telo (1999) que afirmar “As opiniões públicas das democracias ocidentais ainda 

tinham uma imagem negativa do regime de Franco, que consideravam um produto do fascismo dos anos 

trinta, ao contrário do que acontecia em Portugal. Por outro, o grande incentivo para adesão dos países 

europeus à NATO era a perspectiva da ajuda militar americanae havia interesses em reduzir o número 

de parceiros com quem a dividir. Finalmente, nenhum país da Europa ocidental continental aceitava 

convidar a Espanha, pelo simples motivo que tal abriria hipótese de se pensar em defender a Europa nos 

Pirinéus, quando o compromisso de base da NATO era que os EUA aceitavam defender a Europa na 

Alemanha e Reno”. Aqui temos a prova da velha máxima, “dividir para reinar”. 

 

5. Consequências da adesão  

 

Como membro fundador da NATO, Telo em Rodrigues (2006) afirma que Portugal, 

desde logo, integrou no sistema Ocidental Atlântico, acabando com as veleidades de 

constituir uma “terceira força” formada pelos regimes peninsulares e pela sua área de 

influência na África e América Latina (2) trouxe para o país as principais técnicas, 

métodos e formas organizativas das sociedades pós-industriais, num processo 

essencialmente financiado por elas, que começa pelas Forças Armadas para se alargar 

em seguida a todos às esferas da sociedade; (3) permitiu a modernização das Forças 

Armadas Nacionais e da estrutura da defesa, que passou a ser semelhante à das 

democracias ocidentais, embora com fortes traços de originalidade; (4) alterou a política 

de defesa e a política militar nacional em 1949/59; (5) a NATO, finalmente, favoreceu a 

transição de Portugal para um regime de democracia plurista de tipo ocidental num 

duplo sentido: contribuiu decisivamente para criar umas Forças Armadas modernas, que 

foram o principal veículo dessa transição e apoiou os passos fundamentais no período 

de 1974/76
20

. 

                                                             
19Telo (1995, p. 949). 
20Rodrigues (2006, p. 45). V. também ecos dessa importância da adesão em Teixeira (1995, pp.807-808).   
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 Ainda na senda das vantagens da adesão de Portugal à NATO, Telo (1995) 

acrescenta: (a) é com a ajuda militar americana, ligada à NATO, que se obtêm os 

milhões de dólares necessários; (b) é através da NATO que se fazem os estudos e se 

importam as técnicas para reorganizar a indústria de defesa nacional; (c) é graças ao 

enquadramento da NATO que os EUA estão dispostos a exportar as tecnologias por 

baixo preço ou mesmo sem custo; (d) é a NATO que forma no estrangeiro largas 

centenas de técnicos que, ao chegarem a Portugal, vão, por seu lado, ensinar largos 

milhares, criando cursos e dezenas de novas especialidades, etc. 

 Segundo Teixeira (1995) a de Portugal na NATO significou, para o regime de 

Salazar, uma vitória em termos de política interna. Para justificar a sua tese, o autor 

baseou-se no livro de Mário Soares “Portugal Amordaçado”
21

 e diz que a adesão 

dividiu muito mais longa e profundamente a oposição, sobretudo a oposição comunista 

e não só, mas também conferiu ao regime uma certa legitimação internacional, como 

agravou as divisões no interior da oposição e a lançou numa das suas maiores crises, 

que se prolongou durante toda a década de 50, até à candidatura presidencial do general 

Humberto Delgado, mas também intensificou o seu podério político nas ex. colónias 

portuguesas, com excepção do Brasil que alcançou a sua indepedência nacional em 

1822. 

 A mesma fonte, atrelando-se, desta feita, nas análises do professor Maria 

Carrilho enfantiza que uma das grandes transformações na área da defesa é a criação em 

1950 do Ministério da Defesa Nacional e reforça-se o cargo de chefe de estado-

maior-general das forças armadas, bem como acentuou a independência da 

instituição militar em relação ao poder político e vem instituir novos organismos, como 

o Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Conselho Superior Militar
22

.  

Finalmente, no que respeita à NATO, todas estas mudanças visavam, 

fundamentalmente, dois objectivos: em primeiro lugar, a aproximação das estruturas e 

procedimentos militares das forças armadas portuguesas à dos seus homólogos dos 

outros países da Aliança; em segundo lugar, e era esse o objectivo último, o 

cumprimento dos compromissos assumidos com a NATO
23

. Compromissos estes que se 

                                                             
21Vide Mário Soares, Portugal Amordaçado, Lisboa, 1974, pp. 163-204. 
22V. Maria Carrilho na obra “Forças Armadas e Mudança Social em Portugal no Século XX”, Lisboa, 

1985, pp. 377-399 (sublinhados meus). 
23

 Sublinhado no texto meu. 
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traduziam, basicamente, em duas áreas: no que respeita ao exército, a criação de uma 

divisão independente com o objectivo de vir a ser afectada às missões da NATO no 

continente europeu; no que respeita à marinha e à força aérea, o seu empenhamento em 

missões de luta anti-submarina e de patrulhamento no Atlântico Norte dentro dos 

comandos da Aliança. 

A integração de Portugal na NATO abriu caminho para a assinatura em 1951 de 

dois acordos fundamentais que regulariam nas décadas seguintes o essencial das 

relações bilaterais luso-americanas: o Acordo de Auxílio Mútuo para a Defesa, assinado 

a 5 de Janeiro de 1951, e o Acordo de Defesa entre Portugal e os Estados Unidos, 

assinado a 6 de Setembro de 1951
24

. Sobre este assunto trataremos no ponto a seguir. 

 

6. Relações com os EUA 

 

Antunes (1991) afirma que: “As relações entre Washington e Lisboa adquiriram uma 

dimensão substantiva no termo da Segunda Guerra Mundial, em 1944-1945, quando os 

Estados Unidos se tornaram potência dominante no novo sietema do Atlântico. Antes 

dessa mudança, Portugal dependia sobretudo da Inglaterra nos planos geopolítico e 

económico: as duas nações ligavam-se pela mais velha aliança do Mundo, firmada 

originalmente por um tratado de 1373.” (p.22). 

O trecho acima é testemunho de que Portugal, ao contrário do que se vincula em 

alguma literatura, a propósito do regime salazarista, nem sempre foi um país isolado no 

panorama internacional (mais precisamente na década de 60/61). Mesmo durante esse 

período em que o relacionamento entre Portugal e EUA não era as melhores, Portugal 

pôde continuar a contar, ainda que discretamente, com o apoio proveniente de países 

como a Inglaterra, a França e a República Federal da Alemanha (apoio canalizado para 

sustentar a guerra colonial em África)
25

. 

De acordo com o historiador Luís Nuno Rodrigues (2006) o principal factor que 

motivou a mudança da política norte-americana para com Portugal ao longo de 1962 foi 

a importância geoestratégica da Base das Lajes
26

, nos Açores. Ao Governo português 

                                                             
24Rodrigues (2002,p.25). 
25V. sustentação de Telo (1999, p.27), e  de Duarte Silva, “Letígio entre Portugal e a ONU  (1960-1974”, 
Social, vol. xxx (130), 1995 (1.°), 5-50; Teixeira (1995) e Telo (1995). 
26No que toca a Base das Lajes, sua localização, descrição, fauna, população, etc., v. Nuno Teotónio 
Pereira “A Base das Lajes - Um Povoado Moderno, Praia a Pé, edição da Delegação de Turismo da 
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interessava, nomeadamente, que os Estados Unidos alterassem o seu posicionamento na 

Organização das Nações Unidas, onde, ao longo de 1961 e parte de 1962, quase sempre 

tinham votado a favor das relações que condenavam a política colonial portuguesa
27

. No 

fundo Portugal queria alguma garantia de que os Estados Unidos não agirão de modo a 

acelerar a liquidação do império português
28

.  

Os pressupostos básicos de natureza geopolítica e geoestratégica subjecente à 

importância do arquipélago açoriano foram basicamente os mesmos que se verificaram 

anos antes. Isto é, manteve-se a necessidade premente por parte dos Aliados de poderem 

dispor de um ponto de apoio a meio do Atlântico que lhes permitissem deslocar, o mais 

rapidamente possível, tropas e material de guerra para uma zona de conflito que poderia 

ser no norte de África, no Médio Oriente ou mesmo no chamado flanco sul da Aliança 

Atlântica
29

. 

Foi, de igual modo, no âmbito desta nova ordem internacional, consequência 

directa do último conflito mundial, que Portugal, e designadamente os Açores, 

continuou a desempenhar um papel da maior relevância dos pontos de vista geopolítico 

e geoestratégico. Tal verificou-se, antes de mais, através do convite formulado a 

Portugal para ser fundador da Aliança Atlântica, em Abril de 1949. E o que esteve na 

base desse convite foi precisamente a importância geoestratégica dos Açores.
30

 

 

7. O interesse americano pelos Açores 

 

O interesse dos Estados Unidos pelo arquipélago dos Açores e pelo seu posicionamento 

estratégico tem antecedentes históricos diversos. Já no século XX, esse interesse 

remonta ao período da guerra de 1914-1918, altura em que os Estados Unidos 

estabeleceram, pela primeira vez, uma base naval no arquipélago, processo no qual o 

então secretário adjunto da Marinha, Franklin Roosevelt (a visita de Roosevelt aos Açores 

aconteceu a 16 de Julho de 1918, este que foi presidente dos EUA durante doze anos, de 1932 a 

                                                                                                                                                                                   
Terceira, (s/d) e (s/p); V. também reportagem da TVI: http://www.tvi24.iol.pt/internacional/reporter-tvi-

lajes-o-lado-de-la-tvi24-isabel-semedo/1208946-4073.html (15/11/2010); e, na última análise, v. Mário 

Soares, “Democratizacao e Descolonizacao (dez meses no Governo Provisório) ”, publicações dom 

queixote, ano 1975, Lisboa, pp. 96-169. 
27Sublinhado meu. 
28Vide obra “As Relações Luso-Americanas entre 1961 e 1963 Salazar – Kennedy: a crise de uma 

aliança, 2002, Lisboa, Editorial Notícias, 1ª edição, pp. 204-210. 
29 V. obra de Luís Nuno Rodrigues “Franklin Roosevelt e os Açores nas duas Guerras Mundiais”, 2008, 

p.135. 
30Rodrigues (2008, p.137). 
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1944) teve um papel preponderante. Foi, porém, a chegada das forças germânicas aos 

Pirinéus e os rumores de uma eventual invasão da Penísula Ibérica que colocaram 

Portugal e os Açores no primeiro plano das preocupações dos aliados e, por 

conseguinte, dos Estados Unidos
31

. A sua posição geográfica em pleno oceano Atlântico 

fazia com que constituisse, segundo as palavras do Departamento de Estado, uma 

verdadeira “placa giratória” de todo o sistema de comunicações aérea dos Estados 

Unidos, com a Europa, o Médio Oriente e a África.  

De acordo com Warren Kimball, os americanos tinham exercido pressão 

constante sobre Portugal para lhes cedesse estruturas para uma base aérea nos Açores, o 

arquipélago português situado estrategicamente a meio do Atlântico de Lisboa. A guerra 

contra os submarinos alemães fora a razão imediata do pedido, embora interesses 

ligados à aviação comercial americana esperassem tornar as ilhas num ponto de escala 

dos voos transatlânticos depois da guerra.
32

 Por seu turno, António Telo afirma que o 

interesse americano pelos Açores renasce na II Guerra Mundial, ou seja, renasce quando 

os EUA são chamados a assumir a defesa dos interesses globais do Ocidente, numa 

altura de debilidade da Inglaterra
33

.  

Os Açores eram uma espécie de cinto de segurança do Estado Novo no contexto 

da Guerra Fria e assegurava a Portugal uma protecção americana automática. A Base 

das Lajes, tida como indispensável pelo Pentágono, era uma central de comunicações 

entre a América e a Europa, um posto de vigilância ar-mar e de vigilância submarina e 

uma ponte aérea vital em conjunturas de crise. Foi nomeadamente usada em 1958 no 

transporte de marines para o Líbano e em 1960 no transporte de capacetes azuis das 

Nações Unidas para o Congo
34

. 

 A administração percebeu o real valor das Lajes quando se confrontou com 

diversas crises no âmbito do conflito com a União Soviética. Por outras palavras, as 

Lajes tinham-se revelado preponderante no sucesso que Washington desejava na 

“guerra fria
35

” Assim, Portugal e os Estados Unidos assinam, a 17 de Agosto de 1949, 

um acordo que consistem em: (i) reabastecimento e reparação de navios das Nações 

Unidas na Horta; (ii) uso de Ponta Delgada, com as restrições normais de um porto 

                                                             
31Ibid., p.113. 
32 Ibid, p.159. 
33Ibid, p.200. 
34José Freire Antunes, “Kennedy e Salazar, O Leão e a Raposa”, 1991, p. 31. 
35Luís Nuno Rodrigues, “Salazar e Kennedy”, pp. 239-75. 
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neutro; (iii) uso sem restrições das Lajes por aviões do Império Britânico; (iv) uso de 

Rabo de Peixe como pista de recurso; (v) lançamento de um cabo submarino entre a 

Horta e a Terceira. Como contrapartida, Portugal receberá: (1) apoio para defesa 

efectiva em caso de ataque (declaração de intenção); (2) preparaçao de um plano de 

defesa (o único compromisso é preparar o plano e não executá-lo); (3) fornecimento do 

armamento acordado em Lend-Lease; (4) protecção, na medida do possivel, aos navios 

portugueses; (5) considerar amistosamente novos fornecimentos de armamento; (6) 

rever os acordos economicos a favor de Portugal
36

.  

 De acordo com Telo (1999) Portugal e os EUA assinaram o acordo bilateral de 

defesa (secreto, em 1951) em que pressupunha o uso incondicional da Base das Lajes 

por parte dos EUA, por outro lado, Portugal recebia dos EUA apoio militar que era 

coordenado pelo MAAG (Military Assitance Advisory Group) de Lisboa, que tem a 

missão parentemente muito limitada de canalizar a ajuda militar americana e não é um 

órgão da NATO. 

 Mas não é só a recompensa militar que contrabalanceia os acordos entre 

Portugal e os EUA. Por exemplo, Soares (1975, p.169) defende que é inadmissível que 

Portugal ceda uma base aos Americanos e não tire daí importantes contrapartidas de 

tipo económico. E acrescenta “Nós sabemos que no passado o governo português 

apenas estava interessado nas contrapartidas de natureza política. Entretanto, a 

situação portuguesa mudou radicalmente. Hoje somos aceites, como sabe, na 

comunidade internacional. Logo, é justo que os Americanos se disponham a dar-nos 

determinadas compensações por utilizar essas bases.” 

 

8. Importância da Base das Lajes 

 

Situado estrategicamente na rota dos acessos ao Mediterrâneo e projectando-se para o 

Atlântico Central, o arquipélago dos Açores era nitidamente vital como posto de 

transbordo e reabastecimento e para contrabalançar os laços informais, mas importantes, 

da Alemanha com a Espanha de Franco
37

. 

A base insular representou (Sá, 2009,p.98) um dos vértices do renovado plano de 

um alargado sistema de bases navais e aéreas disseminadas um pouco por todo o 

                                                             
36António Telo, “Portugal na Segunda Guerra (1941-1945)”, Lisboa, 1991, pp. 138-162. 
37Adam Seipp in “Franklin Roosevelt e os Açores nas duas Guerras Mundiais”, 2008, p. 113.  
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mundo. Além disso, o arquipélago desempenhou um papel específico muito importante 

nos esquemas elaborados pelo Departamento de Defesa, quer como centro de luta anti-

submarina com recurso a meios tecnológicos altamente sofisticados, quer como elo 

logístico de grande relevância na projecção do poder militar norte-americano para o 

continente europeu, quer ainda como um elo importante para telecomunicações, 

servindo também para detectar electronicamente actividades soviéticas na zona de 

Gibraltar
38

. 

Para o historiador Luís Rodrigues (2008), a base era essencialmente para 

“executar planos de emergência ou de contigência que implicassem um rápido 

transporte de unidades do exército ou da força aérea para a Europa, Médio Oriente e 

África”. O valor dos Açores provinha não apenas das suas bases aéreas, mas também do 

apoio logístico que os seus portos proporcionavam às forças navais empenhadas na 

guerra. Neste contexto, as bases americanas nos Açores poderiam ser utilizadas como 

base terrestres para a aviação anti-submarina, como bases de apoio logístico das forças 

navais na protecção da nevegação mercante e em acção ofensiva contra submarinos e 

ainda como bases para o serviço de busca e salvamento. 

Sob o ponto de vista técnico, a comissão destacava o valor dos Açores para a 

actividade anti-submarina: uma vez que o avião anti-submarino baseado em terra 

continua a ser uma das mais importantes armas que podem ser utilizadas na patrulha, 

busca e ataque a submarinos inimigos. O valor dos Açores é tanto maior quanto é certo 

que não houve progressos no aumento da autonomia dos aviões anti-submarinos que 

permita dispensar ou mesmo atenuar de maneira sensível a falta destas bases
39

. 

Por outro lado, Themido (2008) e Garcia et all (2009) afirmam que “Os Açores 

funcionaram como uma espécie de trunfo de reserva para evitar acções nocivas, e cumprirem de forma 

satisfatória essa missão enquanto Portugal enfrentou poucas dificuldades. Num outro plano, também se 

tem de atender a que a Base das Lajes está inserida num esquema de defesa do Oriente, partilhado por 

um grupo de países irmanados por concepções de vida comuns e defensores de conceitos democráticos 

de liberdade, sendo exigível que cada um participe do esforço comum. A base das Lajes foi vital aos 

                                                             
38José Medeiros Ferreira, “Portugal em Transe (1974-1985) ” em José Mattoso (dir.), “História de 

Portugal”, vol. VIII, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994, p. 185; V. também Nuno Teotónio Pereira “A 

Base das Lajes - Um Povoado Modern, Praia a Pé, edição da Delegação de Turismo da Terceira, (s/d) e 

(s/p).V.http://www.tvi24.iol.pt/internacional/reporter-tvi-lajes-o-lado-de-la-tvi24-isabel-semedo/1208946-

4073.html (consultado a 15/11/2010). 
39 Ibidem, p.166 
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aliados durante o conflito mundial e, depois, no âmbito da Aliança Atlântica, na contenção da União-

Soviética durante a “guerra-fria”40. (pp. 141-142; p. 50, respectivamente). 

O mesmo autor refere que os Açores foram essenciais durante a II Guerra 

Mundial na batalha contra os submarinos alemães, que afundavam navios aliados e 

continuaram a sê-lo na guerra fria, como centro de comunicações ou ponto de 

reabastecimento dos aviões norte-americanos, fosse para pontes aéreas (na crise de 

Berlim, de 1958 a 1962, ou na guerra de Yom Kippur, em 1973), fosse nos cenários de 

bombardeamento nuclear contra a União Soviética. 

Ainda sobre a importância da Base Aérea das Lajes, podemos concluir que a 16 

de Março de 2003, José Manuel Durão Barroso, então Primeiro-ministro de Portugal 

recebeu na aludida base, nos Açores, respectivamente, o antigo Presidente americano 

(George W. Bush) e os ex-Primeiros-ministros, do Reino Unido (Tony Blair) e da 

Espanha (José Maria Aznar), para realizarem a cimeira que ficou conhecida como a 

"Cimeira da Guerra", que conduziu a queda do regime de Saddam Hussein (este último 

condenado à pena de morte por enforcamento por crimes contra a humanidade a 30 de 

Dezembro de 2006).  

 

9. Queda de interesse 

 

De acordo com Simas (2001) o avanço da tecnologia iria ditar uma perda de 

importância das Laje, com o surgimento de aviões com maior autonomia e os mísseis 

intercontinentais. No entanto, a Base das Lajes revelar-se-ia importante para a ponte 

aérea de 1991, para a Guerra do Golfo, voltando a ganhar significado o termo “porta-

aviões do Atlântico.” Durante a ditadura, a Base das Lajes foi a garantia para o regime 

não ficar isolado. 

 

10. Considerações finais 

 

Analisando a quente e a frio o processo de integração de Portugal na NATO em 1949, 

podemos concluir que a Base das Lajes nos Açores era uma espécie de cinto de 

segurança do Estado Novo no contexto da “Guerra Fria” e assegurava, por outro lado a 

                                                             
40 Numa perspectiva militar, v. Simas, “Um cinto de segurança para Salazar nos Açores”,2001,p.10. 
  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pena_de_morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forca
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Portugal uma protecção americana automática. Mais do que uma protecção automática, 

e no âmbito dos acordos bilaterais entre Portugal e os EUA, o regime beneficou de 

vários apoios financeiros e militares que de algum modo serviram para sustentar a 

permanência do próprio regime durante cerca de quatro décadas, incluindo o sustento da 

dispendiosa quanto mortífera guerra colonial africana. 
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