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Major-General Samuel Luluva
Comandante do Instituto Superior de Estudos de Defesa

Editorial
O Instituto Superior de Estudos de Defesa “Tenente-General Armando Emílio Guebuza”
(ISEDEF), constituído pelo Decreto N° 60/2011, de 18 de Novembro, resulta da necessidade
de criação de um estabelecimento de ensino militar vocacionado para a formação contínua
dos quadros permanentes das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), bem
como de individualidades civis, agentes económicos públicos e privados, em matérias de
Segurança e Defesa.
É, igualmente, a missão do ISEDEF assegurar e promover o desenvolvimento das FADM
nos planos doutrinário, técnico-militar e cientíﬁco, bem como apoiar a formulação do
pensamento estratégico nacional, através do estudo, formação, investigação e divulgação das
questões de Segurança e Defesa.
Adicionalmente, o ISEDEF busca acompanhar a evolução cientíﬁca e tecnológica e as
alterações da conjuntura internacional, no âmbito das missões militares, estimulando o
espírito de inovação que garante a eﬁcácia dos resultados de forma a projectar uma imagem
de excelência do ensino superior militar junto da comunidade universitária, cientiﬁca e da
sociedade civil.

Deste modo, é criado o Centro de Investigação e Pesquisa (CISDEF), que lança a
primeira edição desta Revista Cientíﬁca, numa altura, em que o ISEDEF se prepara para
celebrar o décimo aniversário da sua existência, com o intuito de aprofundar a temática de
Segurança e Defesa, através de produção e divulgação de trabalhos de investigação, na
área de Ciências Militares e aﬁns, que conduzam ao fortalecimento da coesão e do
pensamento estratégico nacional, envolvendo docentes, discentes, investigadores
nacionais e estrangeiros.
Nesta primeira edição inclui-se 5 artigos. O primeiro sob o título "Desaﬁos do ISEDEF
face ao terrorismo em Moçambique: uma análise a partir da situação de Cabo Delgado",
faz um questionamento que permitirá ao país encontrar respostas multissectoriais e
multinacionais sobre o terrorismo em Mocambique, através debates e divulgação de
conhecimentos nos domínios de segurança e defesa.
Quanto ao segundo artigo, que aborda “Segurança Marítima no Contexto da
“Descoberta” e Exploração dos Recursos Naturais em Moçambique”, conduz-nos a ideia
de que o Mar é a porta propiciadora de imigração ilegal e do crime transnacional. Assim,
acredita-se que a fácil circulação de malfeitores que criam terror, na Província de Cabo
Delgado, pode estar associada,
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Relativamente ao terceiro artigo, que faz uma análise “Desaﬁos de Defesa e Segurança
face à Proliferação de Novas Ameaças de (in) Segurança Pública na Sociedade em Rede,”
remete-nos a ideia de que a (in) segurança, resultante de insurgências, com características
radicalistas, constituem um parâmetro para alinhamento.
O quarto artigo, com o título “Da Cultura Organizacional Militar à Educação para a
Cidadania: Uma Análise sobre as Forças Armadas de Defesa de Moçambique,” aponta-nos
que o Exército é detentor de uma cultura organizacional muito própria, assente em
pressupostos rígidos na diferenciação hierárquica, onde convergem cidadãos provenientes de
todos os grupos étno-linguísticos de Moçambique.
Finalmente, o quinto aborda os “Efeitos Físicos, da Sintaxe e Semânticos da Guerra de
Informação na era tecnológica: Ameaças e Desaﬁos para as Forças Armadas de Defesa de
Moçambique,” elucida -nos que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique são
desaﬁadas a incrementarem as acções que visem proteger a informação táctica ou estratégica
das armas desta guerra. Conclui, igualmente, ser essencial a implementação, com o rigor, os
mecanismos de segurança de sistematização de informação e comunicação,
consciencializando os militares a utilizarem convenientemente as redes sociais em prol do
desenvolvimento das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
Os editores da Revista Cientíﬁca esperam, que os assuntos apresentados nesta edição,
suscitem o interesse dos nossos estimados leitores.

O Comandante
Major-General – Prof. Doutor Samuel Luluva

Major-General Samuel Luluva, Comandante do Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General
Armando Emílio Guebuza, é Doutorado em Educação pela Universidade Fluminense, República Federal do
Brasil, Mestre em Educação pela Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Graduado em Ensino de
Francês pela Universidade Pedagógica, em Maputo, Membro de Programas de Pós-graduação, no ISEDEF e
docente em diversos estabelecimentos de ensino superior, na capital do País.
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DESAFIOS DO ISEDEF FACE AO TERRORISMO EM MOÇAMBIQUE:
UMA ANÁLISE A PARTIR DA SITUAÇÃO DE CABO DELGADO
Brigadeiro Francisco Zacarias Mataruca 1
Prof. Doutor Viriato Caetano Dias 2
RESUMO
Este artigo tem como objectivo reflectir sobre os desaﬁos do
Instituto Superior de Estudos de Defesa “TenenteGeneral Armando Emílio Guebuza”, no combate ao terrorismo em Moçambique, fenómeno que impõe a
formulação do pensamento estratégico nacional, em função do ambiente operacional actual, através da formação
e investigação cientíﬁca, debates e divulgação de conhecimentos com incidência nos domínios de segurança e
de defesa. Para a materialização desta pesquisa, optou-se, como metodologia, pela abordagem qualitativa, que
permitiu captar percepções acerca do terrorismo. Em termos teóricos, os argumentos usados no trabalho
baseiam-se na Teoria dos Vidros Partidos, que aconselha respostas oportunas e adequadas face às primeiras
manifestações do perigo eminente. Não tendo sido considerados os pressupostos desta teoria, Moçambique
enfrenta actualmente uma agressão externa perpetrada por grupos terroristas na província de Cabo Delgado, que
teve início em Outubro de 2017. Deste modo, a volatilidade do terrorismo tem aumentado e irradiado como um
fenómeno complexo e em constante evolução, metamorfoses que exigem a adopção de uma visão holística, quer
na actuação das Forças de Defesa e Segurança, como no envolvimento das outras instituições estatais e da
sociedade moçambicana em geral, na busca de soluções para combater este mal.
Palavras-chave: Desafios do ISEDEF, Terrorismo, Pensamento estratégico, Moçambique.

CHALLENGES OF ISEDEF IN THE FACE OF TERRORISM IN MOZAMBIQUE:
AN ANALYSIS FROM THE SITUATION OF CABO DELGADO
ABSTRACT
This article aims to reﬂect on the challenges imposed to the Higher Institute of Defence Studies “Lieutenant
General Armando Emílio Guebuza” in the ﬁght against terrorism in Mozambique. Such ﬁght imposes the
formulation of national strategic thinking in light of the current operational environment, through scientific
training and research, debates and dissemination of knowledge with an impact on the areas of security and
defence. The research adopted a qualitative approach, which allowed capturing perceptions about terrorism. In
theoretical terms, the arguments used in the article are based on the Theory of Broken Glass, which advises
timely and appropriate responses to the ﬁrst manifestations of imminent danger. Since the assumptions of this
theory have not been considered, Mozambique is currently facing external aggression perpetrated by terrorist
groups in Cabo Delgado province, which began in October 2017. Thus, the volatility of terrorism has increased
and radiated as a complex and constantly evolving phenomenon, metamorphoses that require the adoption of a
holistic vision, both in the action of the Defence and Security Forces, as well as in the involvement of other state
institutions and Mozambican society in general, in the search for solutions to ﬁght this evil.
Keywords: ISEDEF challenges; Terrorism; Strategic thought; Mozambique.

1
Vice-Comandante para a Área Académica e Educação Cívico-Patriótica do Instituto Superior de Estudos de
Defesa “Tenente-General Armando Emílio Guebuza”. Email: fransciscomataruca@gmail.com
2
Prof. Auxiliar e Investigador do Centro de Desenvolvimento Institucional e Doutrina do Instituto Superior de
Estudos de Defesa “Tenente-General Armando Emílio Guebuza”. Email: viriatocaetanodias@gmail.com
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1. INTRODUÇÃO
A nossa soberania não será nunca negociada ou hipotecada - Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da
República de Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, 15 de Janeiro
de 2020.

A partir dos ataques de 11 de Setembro de 2001, nos Estados Unidos da América (EUA),
que causaram a morte de centenas de cidadãos civis inocentes7, a visão internacional sobre o
terrorismo mudou. Este facto foi marcante não só pela dimensão internacional do
acontecimento – a internacionalização das redes terroristas –, mas, sobretudo, pelo alvo
escolhido, o centro do poder económico e militar do mundo, usando meios como aviões bem
como a soﬁsticação dos recursos informáticos e da informação (Internet), o desenvolvimento
e a expansão de comunicação social (televisão, jornais, blogues, etc.), a disseminação da
tecnologia (telemóveis) e o perﬁl dos “suicidas” (detentores de graus universitários), o que
demonstra, per si, o requinte técnico-cientíﬁco do terrorismo. E, por detrás desses atentados,
aqui se compreende, há um facto indefectível associado à morfologia da actuação da AlQaeda, um dos protagonistas mais perigosos do terrorismo, a qual foi responsabilizada pela
tragédia, tendo inspirado outras organizações extremistas (Capoco, 2013).
O pensamento da historiadora americana, Karen Joy Greenberg, parece ser aquele que
melhor caracteriza o estágio actual do terrorismo no mundo. A autora aﬁrma que o
terrorismo, hoje, surge como um fenómeno altamente dinâmico, algo semelhante ao arquétipo
tubarão na água: como o tubarão precisa de se movimentar constantemente para sobreviver,
também os grupos terroristas, por deﬁnição, têm de atacar constantemente (Greenberg, 2007).
Instigado por diversas causas, nomeadamente “ódios ancestrais”, rancores históricos,
fundamentalismos religiosos, sofreguidão pela secessão, como foram os casos de Catanga,
Republica Democrática de Congo (RDC), Biafra (Nigéria) e Aceh (Indonésia), controlo de
recursos, querelas políticas e étnicas, “feudalização da segurança” 8 e outras adversidades, o
terrorismo irradiou-se, com maior intensidade, por todos os cantos do mundo. Com efeito, a
globalização e a vulnerabilidade do sistema internacional de segurança são ameaças em que
nenhum país está imune a ataques terroristas (Elbaradei, 2011).
Moçambique, no conjunto das nações, não é uma excepção, por isso, a presença de grupos
terroristas9 em Cabo Delgado, assumida pelo Conselho Nacional de Defesa e Segurança
(CNDS)10, em Abril de 2020, constitui uma forte ameaça à soberania nacional e aos planos de

7

Note-se que a expressão civis inocentes “parece adequada para fazer a separação entre os civis que têm parte
activa no conflito dos outros” (Pereira, 2016, p. 55).
8
Ao invês da concentração de esforços para a segurança colectiva, os Estados entrincheiram-se em conflitos e
egoismos contra-producentes, abrindo-se, assim, frinchas para a incubação e actuação das organizações
terroristas.
9
Pigozzo e Höring (2015, pp. 200-201) classiﬁcam grupos terroristas como actores militares não estatais que,
por sua vez, “utilizam-se da violência psicológica para atingir objectivos alegadamente políticos, sejam eles
revolucionários, nacionalistas, religiosos etc., sem discriminar alvos. Esses grupos, que por vezes compõem
redes transnacionais de terrorismo, são actores militarmente mais fracos, lançando mão da violência psicológica
para desestabilizar o inimigo através de práticas como sequestro, sabotagem, assassinato, ataques suicidas e
carros-bomba”.
10
A reunião teve lugar em Maputo, em 23 de Abril de 2020. Sobre o CNDS, ver artigos 264, 265 e 266 da
Constituição da República de Moçambique (CRM). Mais especiﬁcamente, o nº 1 do artigo 264 estabelece que
“O Conselho Nacional de Defesa e Segurança é o órgão do Estado de consulta especíﬁca para os assuntos
relativos à soberania nacional, integridade territorial, defesa do poder democraticamente instituído e à
segurança” (República de Moçambique, 2018/2019).
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desenvolvimento nacional, com enfoque no projecto de exploração de gás natural, na bacia
do Rovuma11.
Tratando-se de um fenómeno complexo e dinâmico, com ramiﬁcações em vários países, a
eliminação do terrorismo em Moçambique não aconselha soluções simples. Pelo contrário, e
antes de qualquer passo, será necessário avaliar correctamente a sua estratégia de modo a
encontrarem-se variáveis de respostas adequadas, no tempo e no espaço, para que o manto do
terrorismo caia e a nudez da verdade surja aos olhos de todos.
Diante do exposto, torna-se necessário realizar estudos estratégicos sobre terrorismo, com
vista à eliminação do fenómeno em causa, questão pela qual o Instituto Superior de Estudos
de Defesa “Tenente-General Armando Emílio Guebuza” (ISEDEF), na qualidade de um
estabelecimento de ensino militar é uma das “lupas” do Estado em matéria de segurança e
defesa, deve desempenhar um papel nevrálgico.
1.2 Teoria de Base
Os argumentos usados neste estudo foram baseados nas seguintes teorias: a Teoria dos
Vidros Partidos e a Teoria da Segurança. A primeira, dos vidros partidos, tem por base uma
experiência levada a cabo, por Philip Zimbardo, nos Estados Unidos da América (EUA), em
1969. Zimbardo colocou dois carros iguais (em modelo, marca e cor) em dois bairros
distintos: um bairro pobre e outro pertencente à classe alta. Ao ﬁm de uma semana, ele
regressou a ambos os locais e constatou que o carro deixado no bairro pobre havia sido
vandalizado e o outro, localizado na zona da classe alta, estava intacto. Então, partiu um dos
vidros deste último carro e decidiu voltar novamente, uma semana depois, a esse local.
Quando retomou ao local, viu-se diante de um carro tão ou até mais vandalizado que aquele
que tinha encontrado no bairro pobre. Em suma, o vidro partido do carro abandonado
transmitiu uma ideia de deterioração, de desinteresse e indiferença que criou um sentimento
de impunidade, uma ausência de leis, normas e regras, um espaço em que reinava o princípio
de “vale tudo” (Figueira, 2020).
A questão coloca-se em dois planos: um, se o Estado Moçambicano, diante dos primeiros
sinais de acções terroristas, tivesse utilizado a Teoria dos Vidros Partidos, agindo aos
primeiros indícios do terrorismo, a situação não teria chegado onde actualmente se encontra;
dois, não se pode aligeirar as medidas, deixando aos terroristas o campo de manobras,
adiando ou retardando punição exemplar, sob pena de seus protagonistas continuarem, cada
vez mais, a aterrorizar a Província de Cabo Delgado e o país em geral. A ilação desta teoria é
clara: não se trata de pobreza, mas sim, de algo associado à psicologia humana.
A segunda, Teoria da Segurança, enquadra-se na Escola de Copenhaga, fundada em198512, e
tem como principais precursores Bill McSweeney, Ole Waevere Barry Buzan (Zeca, 2013).
Esta teoria aborda a segurança de forma não separada, sim, holística, devendo ser encarada
em todos os domínios, designadamente, militar, político, social, económico e ambiental, o
que justiﬁca a sua convocação para esta pesquisa.

11

Estimativas apontam que o país possui, na bacia do Rovuma, reservas no subsolo na ordem de 270 triliões de
pés cúbicos de gás natural, o que torna Moçambique detentor de uma das maiores reservas mundiais (Nyusi
citado por Dias, 2019, p. 80).
12
A Escola de Copenhaga é assim chamada pelo facto de ter desenvolvido, no Centro para Pesquisas de Paz e
Conflitos (COPRI, do inglês Copenhagen Peace and Research Institute), importantes estudos sobre paz e
segurança no mundo.
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Ao proceder deste modo, o envolvimento de todas as instituições na busca de soluções
para o combate ao terrorismo, estar-se-ia em pleno cumprimento do plasmado no nº 1 do
artigo 263, da Constituição da República de Moçambique, que estabelece que “A participação
na defesa da independência nacional, soberania e integridade territorial é dever sagrado e
honra para todos os cidadãos moçambicanos” (República de Moçambique, 2018/2019).
2. METODOLOGIA
Este estudo é de carácter qualitativo e baseia-se na pesquisa exploratória. A recolha de
dados foi efectuda pelo levantamento bibliográﬁco 13, bem como entrevistas não estruturadas
a personalidades que possuem experiências sobre a temática em alusão. Tendo em vista a
legitimação e a oﬁcialização do processo de recolha de dados, em salvaguarda às questões
éticas, a permissão foi solicitada antecipadamente aos entrevistados, tendo sido mencionadas
nas referências bibliográﬁcas os nomes verdadeiros de quem anuiu e respeitados os
anonimatos.
2.1 Problema de Pesquisa
O País enfrenta, desde 5 de Outubro de 2017, ataques terroristas na Província de Cabo
Delgado. A despeito da patriótica intervenção das FDS, no sentido de que as operações
produzam efeitos desejados, designadamente a defesa activa da independência, da soberania e
da integridade territorial, ainda as acções dos terroristas persistem, o sofrimento das
populações aumenta e o número de vítimas humanas cresce continuamente.
No tocante às soluções, a resposta a este tipo de crimes tem privilegiado acções de
natureza militar, quando deviam ser equacionados antídotos de índole sistémica, de entre os
quais avultam os de formação e investigação “[…], de modo integrado e coordenado, pois só
assim nos podemos antecipar, princípio-chave para enfrentarmos, com eﬁciência e eﬁcácia as
ameaças […]”14 (Nakasone citado por Borges, 2018, p. 16) do terrorismo no país.
Para lidar com fenómenos sociais, nos quais se inclui o terrorismo, o Sociólogo
moçambicano Carlos Serra aﬁrmou que é preciso “Tirar a casca dos fenómenos e tentar
perceber a alma dos gomos sociais sem esquecer que o mais difícil é compreender a casca”
(Serra, 2007, s/p). Por outras palavras, diríamos que é preciso desmistiﬁcar pequenas
partículas do terrorismo que, a prior, parecem invisíveis e, igualmente, duvidar do
ilusoriamente perceptível, para que não se transformem os factores da instabilidade em
causas da mesma.
Hoje, podemos explicar essa situação, dizendo que numa frase atribuímos a José Hermano
Saraiva, que o mais importante é estudar o motor do pêndulo e não os ponteiros15. Ora, é este
problema que o mundo, particularmente Moçambique, precisa enfrentar: analisar o poder
invisível dos grupos terroristas, mas que manda e ordena no poder visível com o ﬁto de
responder às questões fulcrais que atormentam o país inteiro, nomeadamente, quem são os
autores, o que os motiva, quem os ﬁnancia, qual é o volume de negócio transaccionado, entre
13

As fontes complementares ou recomendadas, devidamente assinaladas no texto, não foram inseridas nas
referências bibliográficas. Uma vez não terem sido citadas, apenas servem de informações adicionais em relação
a um determinado assunto abordado no artigo.
14
Uso de comas no texto nosso.
15
Cf. arquivos da RTP2, ProgramaA Alma e a Gente, 22 de Fevereiro de 2003 – 17 de Dezembro de 2011.
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outras questões. Estas perguntas, actualmente sem respostas, exigem estudos para o
municiamento aos decisores. É nesta inquietação que radica a presente pesquisa, cuja questão
de fundo é a seguinte: quais são os desaﬁos do ISEDEF face ao terrorismo em Moçambique?
2.2 Terrorismo
2.2.1 Conceitos
As leis nacionais e a lei internacional revelam-nos o que são os actos 'terroristas', mas não
acordam sobre o que é 'terrorismo'. Conhecemos os frutos, mas não a árvore. Provavelmente
teremos de voltar à História, para analisar as suas raízes ambíguas 16.

Ignacio Ramonet dedicou ao tema a sua atenção. Assim, partindo do carácter polissémico,
ele aﬁrma que o termo terrorismo é “impreciso.” (Ramonet, 2002, p. 52). E, continuando,
acrescenta que “Desde há dois séculos, é utilizado para designar indiscriminadamente todos
os que recorrem, de uma forma ou de outra, à violência para tentar mudar a ordem política.”
A posição de Ramonet assemelha-se, nesta matéria, a do Entrevistado A17, o qual aﬁrma
que “o terrorismo não vence pelo número de vítimas que faz, mas, sim, pela alteração da
ordem ou funcionamento da sociedade.” Por outras palavras, diríamos que o terrorismo
provoca a desestruturação social e a alteração violenta do modo de vida das suas vítimas.
Já Raymond Aron, de forma mais incisiva, refere que “é dita terrorista uma acção de
violência, cujos efeitos psicológicos estão fora de proporção com os resultados puramente
físicos” (Aron citado por Martins, 2010, p. 11).
Na abordagem conceptual, as três fontes parecem chegar a posicionamentos convergentes
quanto ao denominador comum do terrorismo: a presença do terror ou a instigação e a
produção do medo. Nesta perspectiva, a nossa investigação assume que o terror tem, para os
terroristas, dupla utilidade: a primeira, cujo alvo é o Estado, visa a destruição da ordem
constitucional e sua substituição por outra, geralmente sustentada por uma minoria iludida e
sem lógica, onde “as espadas são o triunfo” (Telo, 1994, p. 18).
A segunda, que coloca em debate as nossas pretensões de humanidade, incide sobre as
“populações civis inocentes e desarmadas”, para impor medo e “obediência cega”, com o
objectivo de reprimir qualquer tentativa de resistência. Daqui decorre, como é óbvio, a
“catequização forçada” ou tentativa de “puriﬁcação” de almas, através de epístolas que
advogam à salvação eterna. Na verdade, o terrorismo alimenta-se do terror e move-se através
da publicidade. Porquê? Porque o terror, pela publicidade, procura ameaçar, fragmentar e
desestruturar a sociedade.
Sob esta óptica, Félix Malache18 argumenta que o próprio conceito de terrorismo
transporta consigo o elemento “medo”, isto é, ediﬁca-se, socialmente, por via do pânico. E
acrescenta, de forma pretensamente mais crítica, que
o medo é o elemento dissuasor, para que a sociedade sinta a presença de um organismo que olha
para a violência como a única via de alcançar os seus ﬁns. O medo é, igualmente, utilizado para o
16

Frase atribuída a Nuno Rogeiro. V. Rogeiro, N. (2002). O Inimigo Público: Carl Schmitt, Bin Laden e o
Terrorismo Pós-Moderno. Lisboa: Gradiva Editora; Idem. (2008). Obama em Guantanamo: A Nova Segurança
Americana. Porto: Sextante Editora; Idem (2015); Idem. (2015). O Mistério das Bandeiras Negras: Passado,
Presente e Futuro do “Estado Islâmico”, Lisboa: Verbo Editora.
17
Entrevistado via telefone, a 27 de Novembro de 2019, em Maputo.
18
Entrevistado via telefone, a 27 de Novembro de 2019, em Maputo.
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recrutamento de novos integrantes do grupo e, ao mesmo tempo, impedir acções adversas aos
intentos da organização.

Ainda na mesma linha, também, o jornalista Falume Chabane aﬁrma que
a decapitação é um terror. A morte de uma só pessoa por decapitação é sempre mais sentida que
cinco mortes comuns (normais). E, obviamente, os media propagandistas não podem estar alheias
ao relato dos acontecimentos. Agindo assim, estão a promover o terrorismo, fomentando
negativamente os autores e as respectivas acções 19.

O conceito de terrorismo pode até ser – e é de facto – errático nas Ciências Sociais, mas as
suas vítimas não. Vale, então, aﬁrmar que em qualquer que seja o contexto e as causas que se
pretenderem emprestar no sentido de legitimar o uso brutal da força, a deﬁnição de
terrorismo estará sempre associada à destruição material, humana e psicológica.
A este respeito, podemos ainda acrescentar que o que comanda o terrorismo não é a
“causa” em si, por vezes até inexistente, mas o desejo de vingança alimentado pela espiral do
“ódio irracional e cruel” – uma espécie de “ajuste de contas” – práticas que são, geralmente,
movidas pelo sadismo dos seus autores.
2.2.3 Características do terrorismo
O terrorismo é um fenómeno que muda constantemente de “cara”. Daí que os métodos, a
actuação e o tipo de alvo também estejam em constantes mudanças20. No mundo, no passado
recente, por exemplo, desqualiﬁcava-se o terrorismo quando atingisse alvos militares, facto
que era e, ainda, é considerado uma das acções de guerrilha.
Como elucida João Serra Pereira, “Regra geral, pode-se aﬁrmar que existe um consenso
de que ataques contra as forças militares devem ser classiﬁcadas como actos de guerrilha e
não como terrorismo, guardando-se a classiﬁcação de terrorismo para os ataques a civis”
(Pereira, 2016, p. 55).
Actualmente, os grupos terroristas não olham a meios para atingir os seus ﬁns, como
acontece nalguns países do Sahel, tais como Mali, Níger, Nigéria, Mauritânia, Burkina Faso,
Chade, Sudão, conﬁgurando-se numa guerrilha. O objectivo parece indefectível: além da
conquista, exercício, conservação e expansão do “poder”, os grupos terroristas procuram,
sobretudo, além de desmoralizar a população, separá-la das FDS. Situação idêntica veriﬁcase, outrossim, em Cabo Delgado, onde as acções dos protagonistas atingem, a par dos civis,
alvos militares para se apoderarem do espaço para a perpetração dos seus desígnios cruéis.
O que mais nos importa aqui sublinhar é o facto de que o impacto do terrorismo, como
qualquer outra barbaridade, facilmente evolui em função do número de vítimas que produz,
facto que justiﬁca a sua rápida expansão pelo mundo. É neste prisma que gostaríamos de
esclarecer que em cada acto terrorista espoleta-se um “novo” e aprimorado modo de agir, um
“novo” e soﬁsticado método de actuar, um “novo” e avançado sistema de técnicas, um
“novo” fundamentalismo, um “novo” comportamento psicossocial, etc., que resultam no
aumento do clima de medo, no elevado número de vítimas, na destruição total ou parcial de

Entrevistado via telefone, a 27 de Novembro de 2019, em Maputo.
Uma ideia muito semelhante foi magistralmente assinalada por Alcoforado (2020, p. 1), ao aﬁrmar que “No
passado, o terrorismo evitava matar e ferir mulheres, crianças, idosos ou outros inocentes. Nos tempos actuais, o
terrorismo não delimita mais aqueles que serão atingidos ou não por suas acções.”
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infra-estruturas, na apropriação de bens e na crescente conquista de espaços de manifestação
e práticas terroristas.
Do nosso ponto de vista, constituem características comuns do terrorismo, a par de outras,
as seguintes: (i) terror e medo; (ii) publicidade e propaganda e (iii) uso das Tecnologi as de
Informação e Comunicação.
2.2.4 Terror e medo
Como anteriormente ﬁcou referenciado, o terror e o medo são as principais armas do
terrorismo, quer para obter a submissão da sociedade, quer para a alteração de uma ordem
constitucional – política ou religiosa – por outra, inconstitucional.
Há outra leitura importante a fazer. O agir com base no terror e no medo tem a ﬁnalidade,
em grande parte, de assegurar a sobrevivência dos próprios grupos terroristas através da
obediência extrema, da lealdade e do respeito total, uma forma do “espírito de corpo” dos
terroristas.
As lideranças dos grupos terroristas introduzem regras draconianas para garantir
aﬁrmação e o controlo do poder, porque “Todo o poder se justiﬁca, seja ele bom ou mau.
Todo o poder procura legitimar-se a si próprio” (Rocha-Cunha, 2011, s/p). Para os terroristas,
esta finalidade se consegue pelo emprego da violência extrema.
Poderá ser esta uma das causas, senão mesmo a principal, para que no seio dos grupos
terroristas sejam incomuns os casos de dissidência, rebelião e conversão dos seus integrantes.
Pelo interesse do assunto em análise, julgamos pertinente transcrever o comentário do
entrevistado D: “Outro factor, não menos relevante, tem a ver com as questões doutrinárias
que os grupos terroristas incutem aos seus membros, alguns dos quais recrutados em tenra
idade para viabilizar a sua instrumentalização.” 21
Todo este processo tem em vista explicar, por exemplo, a mobilização e a ade são de uma
importante franja da população (jovem), em Cabo Delgado, aos grupos terroristas, opondo-se
aos valores culturais e pilares constituintes da nossa moçambicanidade, daí que “A pátria
deve unir-se contra esses actos, pois as grandes nações que conseguem sucessos permanecem
vigilantes contra este tipo de tendências e não permitem a desinformação contra o próprio
povo” (Nyusi, 2020b, p. 5).
2.2.5 Publicidade e propaganda
No “mundo do terror”, há uma particularidade interessante: o poder da exposição da
violência, isto é, o “messianismo mediático22”. Poder-se-á, deste modo, entender que, para os
grupos terroristas, quanto maior for a dimensão da tragédia, maior é a sua satisfação. O
número de vítimas e de infra-estruturas daniﬁcadas alimentam uma poderosa indústria de
publicidade, predominada pela televisão, imprensa escrita e internet, através de
“famigerados” comunicados.
O objectivo principal reﬂecte-se nos “quatro d”: desinformar, desorganizar, desorientar e
desestruturar o Estado. E, devido à existência de falsas páginas da Internet, criadas para
21

Entrevistado via telefone, a 23 de Junho de 2020, em Maputo.
Ramonet (2002, p. 61). Idem, Ibidem: “Osama Bin Laden foi o primeiro [sic, nosso]. Através da sua agressão
em 11 de Setembro, teve acesso a todas as televisões do mundo e pôde difundir a sua mensagem planetária.”
22
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ludibriar e prejudicar, associada ao facto de, geralmente, os comunicados não serem
assinados, a informação é facilmente manipulada e ampliada.
Há uma questão central e actual que não se pode ignorar. É a designação do “pesudoEstado Islâmico” (Daesh) que, como a História tem demonstrado, usa a publicidade e a
propaganda para iludir e mobilizar fundos23 e ﬁéis para uma causa oculta, incompreensível e
cruel.
Abrindo aqui um parêntesis, convém realçar que a adopção do termo “Estado Islâmico” é,
per si, uma publicidade, porque um Estado (soberano) propriamente dito é “dotado dos
elementos território, população e poder político organizado, bem como da capacidade para
participar em relações exteriores (Rocha-Cunha, 2008, p. 158). E o pseudo-Estado Islâmico
não reúne estes elementos. Logo, não existe.
Já tem sido chamada a atenção para o facto de que, desde o início dos ataques em Cabo
Delgado, os grupos terroristas fazem passar imagens de países como a República
Democrática do Congo e a Somália.24 Em países como Austrália, Reino Unido e Alemanha,
por exemplo, o Daesh reivindicou, de forma oportunista, como sua, a autoria de alguns
atentados que terão sido cometidos por “terroristas individuais”, sem quaisquer ﬁliações a
grupos terroristas (Lissardy, 2017).
Urge referir que os “terroristas individuais” são, muitas vezes, movidos pelo fanatismo religioso e
extremismo ideológico. Na opinião do Entrevistado F, “a maior parte dos elementos dos grupos
terroristas, não obstante identificarem-se como muçulmanos, não sabem ler nem seguem o
Alcorão, livro sagrado do Islão. São lidas passagens seleccionadas pelos líderes com vista a
justiﬁcar as suas acções desumanas. Identificam-se como muçulmanos, porque nasceram aí,
naquelas zonas de cultura islâmica, mas nunca leram os textos sagrados. Na verdade, são
completamente ignorantes da realidade da mensagem islâmica. Só conhecem aquilo que ouviram
dizer.”25

De forma distinta, o Entrevistado E aponta duas consequências da propaganda terrorista. A
primeira, incidindo sobre a população, aumenta o medo e sustenta o terror, levando a
desacreditação da capacidade de o Estado cumprir o seu papel de garantir a segurança dos
cidadãos. A segunda, sobre o Estado, os comunicados propagandísticos ampliam a percepção
de ameaça e risco de instabilidade, podendo levar a tomada de decisões incorrectas ou
contraproducentes que beneﬁciem os terroristas, como, por exemplo, medidas militares mal
calculadas que exponham sua capacidade, vulnerabilidade, estratégia e táctica26.
Em outras palavras, em relação às actividades propagandísticas, tendo como suporte as
reﬂexões do Brigadeiro Xavier António, os grupos terroristas, em Cabo Delgado, recorrem à
publicidade para dar a entender que estão em situação vantajosa em relação às FDS.27. E, num
outro desenvolvimento, aquele Oﬁcial General acrescentou que “as FDS não têm por missão

23

Sobre a mobilização de fundos, cf. por todos, https://visao.sapo.pt/mundo/2014-08-26-de-onde-vem-odinheiro-do-estado-islamicof793829/
24
Cf. Carta de Moçambique (2020). ONU diz que propaganda dos insurgentes combina imagens de
Moçambique, RDC e Somália. [Em linha]. 06 de Fevereiro de 2020. [Consultado a 18 de Junho de 2020].
Disponível
em
https://cartamz.com/index.php/politica/item/4354-onu-diz-que-propaganda-dos-insurgentescombina-imagens-de-mocambique-rdc-e-somalia
25
Entrevistado via email, 02 de Julho de 2019, em Maputo.
26
Entrevista realizada a 23 de Junho de 2020, em Maputo.
27
Entrevista realizada a 15 de Julho de 2020, em Maputo.
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a concorrência na publicidade das vítimas (mortais) inimigas, mas a defesa da soberania
nacional”.
A lição ﬁca: tanto a propaganda como a publicidade tornam-se relevantes e úteis porque
os grupos terroristas, por via delas, procuram demonstrar que: a) estão devidamente
organizados; b) possuem objectivos especíﬁcos, embora, às vezes, difusos e inconsequentes;
c) a sua luta é justa28 ; d) têm formas de adquirir membros e meios para sustentar as suas
ideologias.
2.2.6 Uso das Tecnologias e Informação e Comunicação
A Internet, que vai sendo mais bem aproveitada a cada dia que passa, está a revelar-se um
instrumento poderoso, anónimo e perigoso de propaganda e radicalização para os grupos
islamistas adeptos da violência, fazendo aumentar a possibilidade de ataques de surpresa a cargo
de células de 'geração espontânea', de que nunca se ouvira falar (Abbott, Rogers e Sloboda, 2007,
p. 61).

Se existe algo que os grupos terroristas melhor utilizam para irradiar as suas acções – e
que faz mover a publicidade e a propaganda – são as tecnologias de informação e
comunicação (telemóveis, televisões, rádios, jornais electrónicos, etc.). Parece-nos, pois,
inegável que, na imensidão de coisas, a Internet transformou o mundo numa aldeia global,
“onde são abolidas todos os dias fronteiras e distâncias, e onde circula sem obstáculos a
informação” (Rocha-Cunha, 2008, p. 103), mas, ao mesmo tempo, ela é usada
progressivamente como um poderoso meio de destruição massiva. E os grupos terroristas,
que reduzem à insigniﬁcacia a vida humana, não poderiam ter encontrado a melhor arma para
estrangular os grandes avanços civilizacionais da Humanidade.
Queremos muito sucintamente mostrar, em linhas gerais, as vantagens da Internet para os
grupos terroristas: (i) é barata; (ii) é silenciosa, discreta, rápida e volátil; (iii) é “anónima” e
invisível (quem a usa “não tem nome nem rosto”, isto é, facilmente pode esconder-se num
espesso véu misterioso); (iv) avoluma e espalha rapidamente o medo, pânico e sentimento de
desespero nas populações; (v) é uma verdadeira “bomba atómica” que está à disposição de
qualquer um e a sua utilização não necessita da autorização de organismos internacionais
como as Nações Unidas; (vi) é um instrumento que serve para “divulgação de métodos
operacionais tais como fabrico de explosivos, de armas químicas, de armadilhas explosivas,
para transmissão de ordens e instruções codiﬁcadas e para recrutamento de futuros membros”
(Martins, 2010, p. 61).
Com estas aﬁrmações, alude-se ao facto de que os grupos terroristas investem em
soﬁsticadas redes de comunicações, de difícil controlo pelas autoridades, visto que é neste
campo onde grande parte dos Estados apresenta maiores vulnerabilidades. Uma das
consequências que daqui extraímos é a de que a Internet e os telemóveis conseguiram
mobilizar uma multidão de jovens, alguns dos quais apadrinhados – ainda que
circunstancialmente – por certos grupos apologistas do terrorismo, práticas que viriam a
precipitar o afastamento do poder de Ben Ali, na Tunísia; de Hosni Mubarak, no Egipto; e de
Muammar Kadhaﬁ, na Líbia.

28

Félix Malache - entrevista citada, 2019.
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Está cada vez mais difícil travar o poder da Internet. Uma boa análise destas ﬁssuras é a de
Tancredi, Costa e Lorentz (2016, p. 40):
O que há de mais especíﬁco, no entanto, é o papel da Deep Web como estratégia para células
terroristas. A Deep Web é, em linhas gerais, um conjunto de conteúdos da Internet não acessível
de forma direta por sites de busca localizados na Surface Web – a parte da Internet que usuários
comuns da Internet utilizam. Estima-se que a Deep Web seja 500 vezes maior que a web que se
tem uso diariamente). Nela, é possível encontrar informações ilegais, actividades ilícitas como
tráﬁco humano, tráﬁco de drogas, pedoﬁlia e, ao mesmo tempo, um ambiente rico de fontes de
download alternativos para livros e ﬁlmes. Também encontram-se na Deep Web informações
confidenciais de governos, bancos, empresas e forças militares. É justamente nesse terreno que o
WikiLeaks actua. As organizações terroristas utilizam a Deep Web para recrutar novos membros e
disseminar informação para os grupos associados.

No cômputo geral, os terroristas usam o Deep Web (rede profunda) para maquinar suas
acções, pois são páginas não acessíveis a todos os navegadores, por não estarem nos motores
de busca usuais como o Google, Yahoo ou Baidu. Assim, diﬁcultam o acesso a suas acções
pelos serviços de segurança. A vista disso, podemos aﬁrmar que não há grupo terrorista que
sobreviva, hoje, sem a Internet. Ela é, de facto, a porta aberta para o mundo, a principal
estrada usada pelos terroristas.
A destruição de torres de comunicação em Cabo Delgado pode parecer, à primeira vi sta,
paradoxal, mas não é, pois constitui uma táctica que visa fragilizar a mobilidade das FDS.
Nas palavras do Entrevistado D: “Eles [terroristas] exploram as insuﬁciências das FDS.” 29O
mesmo entrevistado acrescenta ainda que
a destruição ou obstrução das redes de comunicação, móveis e terrestres, obriga as FDS ao
desdobramento de esforços para repor às infra-estruturas, passando eles, os terroristas, a utilizar
satélites e rádios de transmissão. Estas acções abrem espaço para o levantamento de alguns
tecidos de hipóteses, nomeadamente que o comando terrorista é feito a partir do alto mar e que as
bases dos mesmos estão próximas à costa.

Do acima exposto, depreende-se que os “cérebros” do terrorismo podem estar a partilhar
os espaços urbanos com as suas vítimas, realizando actividades de reconhecimento e
divulgação das suas actividades destrutivas, exigindo-se a vigilância de toda a sociedade para
que os inﬁltrados sejam detectados e desmantelados.
Para o Brigadeiro Xavier António, a destruição insere-se na estratégia publicitária dos
grupos terroristas, cujo desiderato é (i) desacreditação do governo pela população; (ii)
paralisação das actividades do Estado; (iii) forçar o incumprimento do programa do governo;
(iv) retardar o desenvolvimento de Moçambique, aparecendo os mesmos (terroristas) como
“messias ideais.”30 A ocorrer este cenário, o Estado estaria a ser destituído dos seus ﬁns, algo
inadmissível, partindo do pressuposto de que “O Estado existe porque a sociedade acredita
que sem ele não é possível manter a paz interna e assegurar a defesa externa” (Fernandes,
1995, p. 105).

29
30

Entrevista citada, 2019.
Entrevista citada, 2020.
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mais soﬁsticadas e eﬁcientes. 32” O problema mais sério é, evidentemente, o facto de essas
tecnologias estarem muita das vezes ao alcance de quem nunca as devia ter! Deste modo, a
liberalização descontrolada das tecnologias gera insegurança.
Finalmente, uma palavra sobre Cabo Delgado. Dada a actual ﬁsiologia dos conﬂitos, em
que as distâncias são encurtadas pelas tecnologias, os grupos terroristas recorrem a drones de
reconhecimento nas suas operações. Agindo em torno deste assunto, o Entrevistado D chama
a atenção que, apesar do uso de drones de reconhecimento, Moçambique ainda não vive um
conﬂito tecnológico que, ao acontecer, deveria envolver outros tipos de equipamentos de
visualização, comunicação e até de combate.33
3.1 Drones militares
Antes, mero aparelho de vigilância e reconhecimento, transforma-se rapidamente em olho que
tudo vê, e a todo o tempo. Olhar ﬁxo, que nunca dorme. Mas não vê apenas: a partir de agora
também ouve e regista – e regista tudo. E, ﬁnalmente, depois de ver, ouvir, registar e reportar,
chega o remate ﬁnal, o clímax da metamorfose – o olho transforma-se em arma: o drone vai
passar a matar […]. Em vários sentidos, o drone é filho do terror 34 (Sócrates, 2017, pp. 10-11).
O drone armado, esse 'objeto violento não identiﬁcado', põe em causa as categorias éticas da
guerra, coloca em crise as bases morais da chamada teoria da guerra justa e desaﬁa os princípios
que regem o direito internacional – quer seja o direito humanitário da guerra, quer sejam as leis
que protegem os direitos humanos. Ela impõe também uma estratégia de guerra cuja eﬁcácia é
crescentemente contestada. Neste sentido, é mais que uma inovação técnica. É uma arma que
actua sobre a própria natureza da guerra e tudo indica que não ﬁcará por aqui (Sócrates, 2017, p.
38).

Existe, pois, razões suﬁcientemente seguras para que alguns Estados e grupos terroristas
optem pela utilização de drones, a saber:
•
•
•
•

•
•
•

São equipamentos não tripulados, pelo que, para o cumprimento da missão, não
implicam o asseguramento logístico;
São, geralmente, silenciosos (efectuam, facilmente, ataques surpresa);
Servem para transporte de bombas e de produtos tóxicos;
Servem, igualmente, para recolha de inteligência (informação e reconhecimento, sem
depender de homem no terreno) em tempo real, permitindo, deste modo, a condução
de operações, evitando incertezas na tomada de decisão35;
Servem, ainda, para efectuar ataques remotamente, sem precisar de estar na linha de
fogo36;
Evitam o confronto directo com as forças inimigas, reduzindo, assim, o risco de perda
de homens em combate37;
Diferentemente da artilharia de longo alcance, podem destruir com precisão o alvo
previamente identiﬁcado 38.

32

Entrevistado via e-mail, a 5 de Janeiro de 2020, em Maputo.
Entrevista realizada via telefone, a 23 de Junho de 2020, em Maputo.
34
Uso de comas no texto nosso.
35
Entrevistado C - entrevista realizada via telefone, a 10 de Janeiro de 2020, em Maputo.
36
Idem
37
Idem
38
Idem.
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3. CIBERTERRORISMO
O conceito de ciberterrorismo está associado ao desenvolvimento das “novas” tecnologias
de informação e comunicação. Explicando melhor – e aqui colocámos entre comas a palavra
nova porque, claro, há excepções – as tecnologias não são produtos de uma única época, o
tempo apenas aguça o engenho humano e melhora permanentemente as técnicas e os métodos
utilizados por diferentes gerações. Neste contexto, o general Pedro de Pezarat Correia
enfatiza que:
O terrorismo evoluiu da arma branca para a arma de fogo, da armadilha mecânica rudimentar para
a mina comandada à distância, do engenho incendiário artesanal para o potente explosivo
accionado electronicamente, do veneno medicinal e caseiro para produto químico, biológico ou
bacteriológico. O terrorismo sempre actuou sobre meios de comunicação, terrestres, navais, aéreos
e telecomunicações, hoje teme-se que possa ter acesso a sistemas informatizados com capacidade
para paralisar serviços vitais e causar o caos (Correia, 2010, p. 120).

Com esta aﬁrmação, pode dizer-se que para haver ciberterrorismo é necessário que exista
a “tecnologia”, enquanto “arma de terror”. Apesar de difícil contabilização do número de
vítimas do terror, é indubitável que o ciberterrorismo causou, nos últimos anos, danos
signiﬁcativos que o terrorismo ancestral, o tradicional. Ora, tudo isso só é verdadeiramente
possível porque os principais alvos dos terroristas são locais de maior aglomeração de
pessoas, que facilmente se juntam para diversos ﬁns. Deste modo, consegue-se matar, numa
só ocasião, civis indefesos e inocentes e destruir infra-estruturas vitais para o
desenvolvimento económico de um país.
O ciberterrorismo está a muscular e a desenvolver cada vez mais os grupos terroristas.
Sem nos alongarmos demais neste ponto, não podemos deixar de notar que estes grupos
estão, igualmente, a transformar-se em “micro-estados”, com poderes tecnológicos iguais, ou
mesmo superiores a de alguns Estados.
O que nos interessa por ora sublinhar é o facto de que existe uma “carrada” de razões para
que o ciberterrorismo seja, actualmente, a aposta dos grupos terroristas. A começar pelos
progressos tão grandes no campo das tecnologias, que, como acima já referimos, permitem
uma maior, rápida e quase “impermeável” comunicação entre as redes terroristas. Em
segundo, é o aproveitamento do know-how dos terroristas. Algumas organizações terroristas,
como o Daesh, despendem milhões de dólares na contratação da “massa cinzenta”, o que lhes
possibilita conhecer, aperfeiçoar e dominar a ciência e a técnica militares modernas
(incluindo-se, aqui, o fabrico e a utilização de meios e artefactos de guerra).
O que se observa, de facto, é a sofreguidão pelo uso e requinte das tecnologias como
instrumentos de aﬁrmação e dominação do que o seu controlo. A esse respeito, José Soares
aponta de forma lapidar o seguinte: “Os mandantes das guerras sempre tentaram usar as
melhores e mais actualizadas tecnologias para vencer. Como estamos numa época de grande
inovação (há muito mais gente a investigar e a estudar), estão sempre a aparecer máquinas

Não estamos mais caçando terroristas vivendo em cavernas que apenas se comunicam via mensageiros.
Estamos encarando inimigos cujas mensagens e chamadas de ataque são postadas e promovidas em
tempo real31 - Michael McCaul, político norte-americano.
31
Cf. Jornal Hoje Livre. [Em linha]. Edição 2150, de 27 de Novembro de 2015. [Consultado a 20 de Junho de
2020]. Disponível em https://issuu.com/jornalhojelivre/docs/ed271115
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•
•
•
•

“Sem campo de batalha, sem frente de combate, sem adversário visível” (Sócrates,
2017, p. 9);
“[...] é praticado à distância, sem correr riscos e de forma encoberta, sem que haja
sequer o reconhecimento público da acção militar39”;
“A tecnologia drone imuniza os cidadãos dos horrores e corta a ligação que sempre
existiu entre a decisão de ir para a guerra e os custos que tão grave decisão implica40”;
“O drone torna-se, assim, uma alternativa estratégica militar que pode ser usada em
qualquer lugar, a qualquer momento e, sobretudo, durante muito tempo 41”.

Voltando à questão inicial deste ponto, importa referir que o motivo de preocupação com a
utilização de drones prende-se com o facto de a maioria dos Estados economicamente frágeis
não possuir, ainda, mecanismos especíﬁcos de defesa anti -drones (sistemas de captação e
detenção), tornando-os vulneráveis aos ataques terroristas. Um estudioso deste tempo,
Ernesto Macamo, sustenta, que, por exemplo:
Existe uma Directiva 42 que foi aprovada em 2018, a qual aﬁrma que só pode voar quem tiver uma
licença, mas, em Moçambique, não há nenhuma escola de formação de drones. Ademais, a
Autoridade de Aviação Civil não licencia, ainda, pilotos nacionais de drones. Com efeito, só
podem operar drones, em Moçambique, cidadãos estrangeiros que tenham uma licença válida nos
seus países. Os moçambicanos que queiram pilotar drones devem obter a licença fora do país para
evitar que possam ocorrer muitos riscos.43

No contexto moçambicano, o ciberterrorismo – embora incipiente – já é uma realidade. Os
terroristas em Cabo Delgado utilizam drones em suas acções, tal como reconheceu o Ministro
do Interior, Amade Miquidade ao aﬁrmar que “Os terroristas envergam uniforme das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique e usam ‘drones’ para o reconhecimento” (Lusa, 2020).
E, logo em seguida, acrescentou que “Ainda como ‘modus operandi’ aliciam algumas
lideranças locais e religiosas, usam locais de culto para concentração e perpetração de ataques
e inserem-se na comunidade constituindo famílias que lhes dão guarida social, sob
coacção”44.
Levando à discussão adiante, o ciberterrorismo impõe uma nova abordagem das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), adoptando uma componente híbrida
operacional (guerrilha e regular). Assim concebidos e praticados, os curricula do ISEDEF e
de outros estabelecimentos de ensino militar deverão conceber uma formação que integre
conteúdos de terrorismo, ciberterrorismo, pirataria, imigração ilegal, tráﬁco de seres
humanos, calamidades naturais e de outros que se revelarem necessários.

Idem, p. 19. O uso de comas nosso.
Idem, p. 28.
41
Idem, p. 28.
39
40

42

Cf. Directiva Operacional de Segurança, de 16 de Agosto de 2018.
Ernesto Carlos Macamo, entrevista realizada via telefone, a 10 de Janeiro de 2020, em Maputo.
44
Idem.
43
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4. POSSÍVEIS CAUSAS DO TERRORISMO EM MOÇAMBIQUE
4.1 Breve intróito
Qualquer Estado que se preze, coloca a defesa nacional na sua lista de prioridades. A Defesa
Nacional não se delega, é assim como nos ensina a História, pois, a rica costa marítima em
recursos naturais exige das FDS o controlo integral da sua fronteira costeira. A distracção perante
a descoberta e a consequente exploração de imensos e estratégicos recursos naturais é uma atitude
contraproducente e deveras desaconselhável. Defender a Pátria é um imperativo de soberania.
Atanásio Salvador M´tumuke, ex-Ministro da Defesa Nacional de Moçambique 45.

Importa, de todo o modo, notar que, não obstante o CNDS ter assumido a existência do
terrorismo, são ainda escassas as informações sobre a origem do grupo terrorista, bem como
as motivações e os mentores de indivíduos que têm destruído aldeias e protagonizado
assassinatos de pessoas na província de Cabo Delgado. Com efeito, as causas da instabilidade
em Cabo Delgado são predominantemente exógenas e que se aproveitam oportunisticamente
das vulnerabilidades endógenas, cujos autores do terrorismo exploraram algumas falhas da
não implementação das duas teorias que sustentam este trabalho, designadamente, a dos
vidros partidos e a da segurança.
4.2 Factores Exógenos
Parece verdade admitir que o propósito das acções macabras dos terroristas é a
transformação duma parte do território nacional em seu domínio, inviabilizando, deste modo,
o carácter unitário e indivisível de Moçambique.
O primeiro factor exógeno prende-se com o facto de que quando um grupo terrorista perde
espaço num determinado lugar ou território procura outro, geralmente mais vulnerável do
ponto de vista de segurança e com atributos geo-estratégicos favoráveis, onde as suas acções
possam ter continuidade, como é o caso de Cabo Delgado46.
O segundo, em torno da abundância de recursos naturais que a província possui, gravita
interesses de empresas transnacionais ocidentais, nomeadamente a francesa TOTAL (Área 1),
a italiana ENI e a americana Exxon-Mobil (Área 4), alvos preferenciais dos grupos terroristas
como a Al-Qaeda, Daesh, Boko Haram, Al-Shabaab e Ahlu Sunna wa Jama (ASWJ), com
intuito de impedir a concretização de tais empreendimentos económicos.
Relativamente ao exposto no parágrafo anterior, cabe, igualmente, destacar que as fontes
energéticas são férteis em catalizar conﬂitos entre potências, concorrendo para a “redeﬁnição
das esferas de inﬂuências”, propiciando, assim, a ingerência 47,48nos assuntos internos dos
45

In: Ministério da Defesa Nacional (2018, p. 62).

46

A província de Cabo Delgado faz fronteira, a norte, com a Tanzânia, da qual está separada pelo rio Rovuma e
a Este o limite é o Oceano Índico. Esta localização geográﬁca, associada a extensa fronteira terrestre, a longa
costa, recheada de imensas enseadas, a ﬂoresta densa, intensos movimentos migrató rios, favorecem a prática de
actividades ilícitas, a criação de bases (esconderijos naturais) e a mobilidade de células terroristas estacionadas
na Tanzania, República Democrática do Congo (RDC), Quénia,Somália e Arquipélago das Comores.V., antes
de mais e acima de tudo, Rogeiro, 2020, p. 110. O garimpo ilegal, praticado por imigrantes em situação
irregular, pode constituir a fonte de ﬁnanciamento a actividades hostis a segurança nacional.
47
Seitenfus (2004, p. 76.) deﬁne ingerência como “carácter imposi tivo ou coercivo, isto é, o facto de um país
impor a outro país, determinada conduta ou situação que ele não desejaria por si.”
48
Sobre a ingerência das empresas transnacionais, cf. Velho, J. (2006). Os Recursos Minerais: Uma Visão Geohistórica. Viseu: Palimage, especialmente as páginas 320-323; Burgis, T. (2016). A pilhagem de África. 3ª
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Estados economicamente frágeis, mas detentor de recursos, como é o caso de Moçambique.
Dito de outra forma, os recursos podem ser factor de disputa de interesses e elemento
propiciador de ingerência nos assuntos internos do país detentor.
Cabe aqui um parêntesis, referindo que a ingerência nos assuntos internos dos Estados
ocorre, largas vezes, sob a capa de globalização. Mais do que conquistar países, o mundo
globalizado visa conquistar mercados. Por isso, a preocupação deste poder moderno não é,
com efeito, a conquista de territórios, como na época das grandes invasões ou nos períodos
coloniais, mas sim o controlo das riquezas (Ramonet, 2002).

4.3 Factores Endógenos
Até ao momento actual, a maioria dos estudos realizados tem transformado as
vulnerabilidades locais em produtoras – quão “bílis atraente” – do terrorismo em Cabo
Delgado.49 Porém, a pobreza50, o desemprego, o analfabetismo, as assimetrias e outros
factores não são especíﬁcos da província em estudo, são de abrangência nacional e
internacional.
Antes de abordar a questão acima, Ruﬁno Sitoe, inspirado pela leitura da metodologia de
falseação de Karl Popper (1902-1994), avança algumas hipóteses que podem resultar na
eclosão do terrorismo em Moçambique, designadamente: (i) pobreza e desemprego; (ii)
fronteiras porosas e os espaços ingovernados ou ingovernável? (iii) cultura e identidade51, e;
(iv) presença de investimentos ocidentais nos recursos naturais (Sitoe, 2019, pp. 173-178).
Estas observações são legítimas. Mas, na nossa óptica, a pobreza não é a causa do terrorismo
em Cabo Delgado, porém, onde as carências se manifestarem com maior dimensão,
facilmente o terrorismo penetra e propaga-se como um vírus maligno num corpo vulnerável,
não imune. Isto não signiﬁca que queiramos excluir a pobreza no “cardápio” dos factores do
terrorismo, até porque quando se estuda um problema social não se pode evocar um único
factor como gerador desse fenómeno. Pelo contrário, aqui pensamos ser clariﬁcadora a ilação
da Teoria dos Vidros Partidos, pois não nos parece legítimo reconhecer que a pobreza seja a
causadora do terrorismo na província de Cabo Delgado, porque, se assim fosse, todos os
países com economias frágeis estariam mergulhados no mesmo problema.
Em si mesma, a pobreza não constitui, por certo, um risco existencial à humanidade, mas
quando combinada com outros factores, cria à segurança, daí ser necessário potenciar as
instituições, aperfeiçoar o ciclo de políticas públicas, reforçar os valores de cidadania,
Edição. Amadora: Vogais, especialmente as páginas 185 -211; Caparrós, M. (2016). A fome. Lisboa: Temas e
Debates – Círculo de Leitores, especialmente as páginas 52-56.
49
Para uma compreensão do contexto, ver por todos: Augusto (2018); Habibe, Forquilha e Pereira (2019, pp. 23
e seguintes); Observatório do Meio Rural (2019); Feijó e Maquenzi (2019); Rogeiro (2020).
50
Sobre a pobreza, perﬁlhamos o conceito de Carlos Nabais: “In dicador económico e social que expressa uma
carência material, uma carência social (a exclusão social, a dependência e a incapacidade de participar na
sociedade) e uma carência psicológica. Em termos absolutos, a pobreza é um indicador económico e social que
expressa a percentagem da população que vive abaixo de um certo nível de rendimento. Em termos
internacionais, há pobreza absoluta quando uma população vive com menos de 1 dólar por dia em Paridade do
Poder de Compra (PPC)” (Nabais, 2015, p. 214).
51
Em relação a este ponto, o autor explica que: “Em Moçambique, factores identitários podem constituir uma
base para estabelecer uma narrativa de mobilização para o grupo que procura se impor, principalmente se
combinados com a pobreza e o desemprego através da percepção de exclusãoa certas oportunidades por parte de
um grupo étnico em benefício do outro ou dos demais” (Sitoe, 2019, p. 175).
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socializar e democratizar os recursos de vida com vista a reduzir as vulnerabilidades que
podem ser – e, de facto, são – aproveitadas para o recrutamento de aderentes ao terrorismo.
Um aspecto não menos importante tem que ver com a permeabilidade das fronteiras
nacionais (marítimas e terrestres) e o espaço aéreo, cujos ﬂuxos da migração ilegal facilitam
a instalação das redes terroristas, situação agravada devido à exiguidade de meios que,
existindo, permitiriam o controlo eﬁciente e eﬁcaz pelas FDS.
Outras questões passíveis de serem levantadas estão associadas às características das
estradas nacionais desprovidas de componente de defesa e segurança, sem radares e câmaras
de vigilância. Em princípio, a construção de infra-estruturas público-privadas devia observar
a interdisciplinaridade institucional, isto é, envolvimento de outros sectores, para favorecer a
intervenção tempestiva das FDS52.
Apelando sobre a necessidade de sinergias, em torno da visão holística, o Presidente Samora
Moisés Machel dizia o seguinte:
Ninguém pode pretender ser simultaneamente geólogo e camponês, médico e mineiro, agrónomo
e motorista, engenheiro civil e pescador. Ninguém sabe tudo. Na mão não é cada dedo que é mais
ou menos importante, é o conjunto ligado ao corpo, obedecendo ao cérebro, irrigado pelo coração,
alimentado pelo estômago, deslocando-se com as pernas, guiando-se pelos sentidos. Cada órgão,
cada dedo tem, no entanto, a sua tarefa específica (Machel, 1979, p.7).

5. DESAFIOS DO ISEDEF FACE AO TERRORISMO EM MOÇAMBIQUE
[…] o ISEDEF deve alinhar os contextos de formação com o ambiente operacional
contemporâneo do país. Igualmente, impera-se a intensiﬁcação do processo de transfor mação da
instituição no Centro de excelência de pesquisa em matéria de Defesa e Segurança, de forma a
reduzir a distância entre a decisão e a implementação. - Patrício José, ex-Vice-Ministro da Defesa
Nacional de Moçambique53.

Antes de nos determos no cerne da questão, importa debitar umas breves achegas sobre o
que é ISEDEF e suas competências. Criado pelo Decreto nº 60/2011, de 18 de Novembro, é
uma instituição de ensino superior militar vocacionada para a formação de Oﬁciais
Superiores e Generais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, bem como das
individualidades civis em matéria de Defesa e Segurança.
O nº 1 do artigo 4, do seu estatuto, preconiza que o ISEDEF tem por missão assegurar a
formação contínua dos Oﬁciais do Quadro Permanente, promovendo o desenvolvimento das
Forças Armadas nos planos doutrinário, técnico-militar e cientíﬁco para apoiar a formulação
do pensamento estratégico nacional, através do estudo, investigação e divulgação das
questões de Defesa e Segurança.
Tendo em conta a dinâmica do terrorismo, a complexidade dos respectivos grupos, o seu
arcabouço estrutural, cujas lideranças carregam consigo um sentimento de ódio, de terror e de
vingança, as técnicas empregues, que resultam na propagação da violência, os interesses
dominantes (ocultos) instalados, a proliferação de armas, a pirataria, o garimpo ilegal de

52

Para dar um exemplo marcante, os edifícios que são construídos em zonas de servidão militar ou em locais
estratégicos onde, no passado recente, haviam sido montados, fragilizam os mecanismos de segurança e defesa
do Estado. As pontes e as estradas não são simples objectos para a passagem de carga e passageiros, constituem
meios para a mobilidade e actuação das Forças de Defesa e Segurança.
53
José (2019, p. 7). Uso de comas no texto nosso.
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recursos, etc., violando os direitos humanos e ambientais, colocam desaﬁos ao país e ao
ISEDEF, em particular.
O primeiro: consiste em prosseguir com pesquisas que permitam: (i) estudar
permanentemente o inimigo, com enfoque nos grupos terroristas para melhor compreender a
sua actuação, as suas forças, os seus meios e o seu pensamento estratégico; (ii) produzir
cenários e variáveis que permitam as cheﬁas estatais e militares a tomada de decisões
apoiadas na pesquisa e na investigação, porque a boa decisão, correcta e oportuna, depende
da qualidade da informação, daí a relevância do ISEDEF; (iii) elaborar estudos que facilitem
a redução da distância entre a decisão e a implementação, aumentando, assim, a capacidade
de resposta das FDS em teatros operacionais; e (iv) partilha de conhecimento com centros
análogos existentes no país e no estrangeiro, tendo em conta que os problemas globais
exigem respostas globais e o terrorismo é um problema global.
Vale a pena, apresentar alguns exemplos. Segundo o Entrevistado D,
Os terroristas procuram atacar geral e preferencialmente de madrugada, aproveitando-se dos
factores visibilidade e surpresa. Os ataques são feitos por pequenos grupos de oito, dez até quinze
elementos distribuídos em três frentes: a primeira com objectivo de desorientação, a segunda
consiste no ataque ao alvo e a terceira, onde o fogo é mais concentrado, serve de emboscada.
Todos os ataques são precedidos de um profundo trabalho de reconhecimento. Outro exemplo: os
terroristas têm estado a colocar à frente das suas operações de ataques alguns elementos coagidos
da população, munidos de instrumentos contundentes (catana, faca, machado, etc.), usando-os
como 'escudos'. Eles sabem que, em observância dos direitos humanos, as FDS não podem abrir
fogo contra civis. 54

Segundo: criar, junto do Departamento de Ciências Militares, uma área responsável pelas
questões de terrorismo, guerrilha e pirataria (marítima e aérea), matérias que devem constar
nos currícula de todos os cursos militares do ISEDEF.
Terceiro: colocar equipas de investigação nos distritos de Cabo Delgado, envolvendo
combatentes com experiência de guerrilha, em comando e liderança, visando atingir, entre
outros, os seguintes objectivos: (i) contribuir para que as autoridades políticas e militares
conheçam melhor “as conexões ocultas”, o que está por “detrás dos ponteiros”, o motor, isto
é, os terroristas, advertindo, com antecipação, o que se deve considerar como aviso ou
prevenção de ameaças e riscos do fenómeno em voga; (ii) descortinar enigmas que estão por
detrás da propaganda55 e motivação dos terroristas, nomeadamente, a ideia de que, morrendo
pela causa em que acreditam, encontrarão uma vida eternamente afortunada além-túmulo;
(iii) compreender o modus vivendi das populações, com destaque para os aspectos socioeconómicos e culturais que podem acicatar a adesão, sobretudo de jovens, aos grupos
terrroristas56; (iv) indagar o uso recorrente de algumas técnicas atípicas de guerrilha pelos
terroristas, prescindindo de algo que os beneﬁciaria, tais como o corte de meios de
comunicação (estradas, pontes, torres), ﬁcando impossibilitadas, por exemplo, as transacções
de valores monetários por Mpesa, Mkesh, Mmola, etc. Neste aspecto, parece dar a entender
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Entrevista citada, 2020.
Outra ideia propagandista é a da “imortalidade” dos elementos dos grupos terroristas, o que leva, de forma
supesticiosa, alguns soldados das FDS a colocar sal no canos das armas para provocar baixas ao inimigo. Este
miticismo pode afectar a moral e a eficâcia combativas das nossas forças.
56
Aqui o objectivo fundamental é integrar, em estudos sobre o terrorismo, a sociedade e as comunidades rurais
(as lideranças locais).
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que os terroristas possuem aletrnativas a esses meios, assunto que merece ser objecto de
estudo.
Quarto: criar, no CISEDEF, uma base de dados especíﬁca com informações s obre o
terrorismo, de modo que (i) o fenómeno em causa possa ser permanentemente estudado
minuciosamente pelas presentes e futuras gerações; (ii) permitir a recuperação de arquivos, o
tesouro da memória nacional. Na prática, quando os Oﬁciais em empenhamento regressam às
suas unidades, devem debitar histórias e experiências de vida, concorrendo para preservação
do legado individual, enriquecedor do conhecimento militar.
Quinto: operacionalizar o curso de repórteres de guerra para ﬁns especíﬁcos de
terrorismo, agindo os cursantes em nome do superior interesse nacional57. O referido curso
abrangeria os órgãos públicos e privados (previamente acreditados), cujos conteúdos seriam
de uso exclusivo do Estado58. Estes jornalistas passariam a ter, a par de aulas teóricas, aulas
práticas, formando-os, assim, nas condições próximas a realidade dos teatros operacionais. O
curso revester-se-ia de capital importância, porque (i) evitaria que, por conta próprias,
jornalistas se exponham ao perigo na cobertura dos acontecimentos; (ii) impediria,
igualmente, a especulação, a publicidade e o mediatismo, “ingredientes” que confortam os
interesses dos grupos terroristas; (iii) permitiria ﬁltrar o acessório do essencial; (iv) iria
substituir as ﬁlmagens de amadores que alguns militares fazem, de forma unilateral, violando
os preceitos de segredo do Estado.
Sexto: promoção de cursos especíﬁcos de comando e liderança, consentâneos com o
contexto operacional actual de Moçambique.59
Sétimo: formação e treinamento de Oﬁciais capazes de cumprir integralmente as missões
complexas de luta contra o terrorismo no continente africano e no mundo. 60
Oitavo: promover a cooperação com outras instituições de ensino superior militar de
África e do mundo para melhorar as formas de combate ao terrorismo. Nesta questão, as
palavras do Entrevistado F são sugestivas:
É claro que Moçambique não pode resolver os riscos de contaminação do terrorismo sozinho, nem
com a melhor vontade do mundo. O problema é transnacional e complexo, exigindo a
investigação e a pesquisa cientíﬁcas. 61

Nono: no âmbito das suas atribuições, o ISEDEF deve promover cursos de capacitação de
Oﬁciais das FADM, com vista à dotá-los de conhecimentos indispensáveis para lidar com os
media, bem como formar porta-vozes, assessores de imprensa e repórteres de guerra
competente, para transmitir a realidade do Teatro Operacional, protegendo, deste modo, a
imagem e os interesses do Estado.

57

É o “interesse de todos os moçambicanos, sem qualquer excepção” (Ve loso, 2018, p. 54).
Não se trata de restrição alguma da liberdade de imprensa dos jornalistas, tãosomente visa salvaguardar a vida
humana e a informação classﬁcada.
59
Coronel Goncalves Muiambo, entrevista realizada a 11 de Fevereiro de 2020, em Maputo.
60
Coronel Ismael Luís Salgado, entrevista realizada a 11 de Fevereiro de 2020, em Maputo.
61
Entrevistado via email, a 17 de Novembro de 2018, em Maputo.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão da realidade, que inferimos mediante a nossa investigação, demonstra que
a República de Moçambique está sendo, de facto, alvo de uma agressão externa, movida
pelos grupos terroristas, com objectivos inconfessáveis. Para fazer face a este dilema, o
Estado moçambicano deve mobilizar e envolver todos os meios ao seu dispor para a defesa
da soberania, da integridade territorial e da independência nacional.
As acções terroristas em curso em Cabo Delgado impõem enormes sofrimentos às
populações locais e podem concorrer para a inviabilização de projectos económicos e adiar o
desenvolvimento sustentável de Moçambique. Este terrorismo funciona como um câncer que,
embora emergindo numa das partes do organismo, a província de Cabo Delgado, se não for
combatido por medidas adequadas, pode alastrar-se por todo o país, com consequências
imprevisíveis para a segurança nacional.
O ISEDEF, na qualidade de estabelecimento de ensino superior militar, tem a patriótica
responsabilidade de produzir pesquisas que possam contribuir para que o Estado
moçambicano tome decisões que permitam combater eﬁcazmente o terrorismo. Deste modo,
os seus curricula devem ser continuamente reajustados às dinâmicas do contexto operacional
nacional, para que a qualidade do pessoal formado seja consentânea com as necessidades das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
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SEGURANÇA MARÍTIMA NO CONTEXTO DA DESCOBERTA E EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS
NATURAIS EM MOÇAMBIQUE
Capitão de Mar-e-Guerra (Res) Marcos João Magagula 3
RESUMO
Na óptica de muitos pensadores, Moçambique tem sido palco de importantes “descobertas” de recursos
naturais de valor estratégico, com particular enfoque para o gás natural na bacia do Rovuma, facto que espoleta
interesse de vários países e empresas transnacionais. Pela análise efectuada, veriﬁcou -se que essas recentes
“descobertas “parece não terem sido acompanhadas de capitalização da segurança, quer do ponto de vista dos
recursos humanos, assim como de meios proﬁssionalizados (qualitativos e quantitativos), facto que concorre
para a entrada massiva de estrangeiros de diversas proveniências, condicionada pela vulnerabilidade das
fronteiras nacionais, tanto marítimas como terrestres. Deste modo, torna-se certo a ideia de que o mar é a porta
propiciadora de imigração ilegal e do crime transnacional. Assim, acredita-se que a fácil circulação de
malfeitores que criam terror na província de Cabo Delgado pode estar associada, em parte, às fragilidades das
fronteiras marítimas nacionais. As consequências da instabilidade, além de possibilitarem a ocorrência de
“maldição de recursos”, à semelhança de países como, a República Democrática do Congo e a Nigéria, poderão
minar o início dos processos de desenvolvimento do país. Este artigo procura esmiuçar a importância da
segurança marítima no contexto da “descoberta” da exploração dos recursos naturais. Com efeito, recorreu-se a
uma metodologia exploratória assente nas fontes primárias, visando trazer à ribalta explicações sobre o
problema de pesquisa.
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MARITIME SECURITY IN THE CONTEXT OF “DISCOVERY” AND EXPLORATION OF
NATURAL RESOURCES IN MOZAMBIQUE
ABSTRACT
In the last years, Mozambique has been stage of important “discoveries” of natural resources of strategic
value, with particular focus to natural gas of Rovuma basin, fact that fuse interest to various countries and
transitional companies. According to taken analysis, it was veriﬁed that these recent “discoveries” seem not to
be accompanied by security capitalization, either from the point of view of human resources, as well as of
professionalised means (qualitative and quantitative), fact that concurs to the massive entrance of foreigners of
various provenience, due to the national boundaries´ porosity both maritime and land as well as it´s
vulnerability. In that way, it makes it unfailing that the idea that the sea is an enabling door of illegal
immigration and of transnational crime. Thus, it is believed that the easy movement of evildoers that create
terror in the Cabo Delgado Province may be associated, in part, to national maritime boundaries ´fragilities. The
consequences of instability, beyond facilitating the occurrence of “resources curse” similar to countries like the
Democratic Republic of Congo and Nigeria, could undermine the beginning of development processes of the
country. This article seeks to crush the importance of maritime security in the context of “discoveries” of
exploration of natural resources. Indeed, we will resort to a series of exploratory methodology based on primary
sources, aiming at bringing the spotlight of explanations on researched problem.
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1. INTRODUÇÃO
Na óptica de muitos pensadores, o término da guerra civil em Moçambique (1992), que
opôs a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) e as Forças governamentais, como
corolário da estabilidade, a partir do ano 2000, criou-se um ambiente favorável à atracção de
investimentos, consistindo na activação dos projectos que tinham sido paralisados pelo
aludido conﬂito. Um desses projectos, eleitos como indutores do desenvolvimento, é a
indústria extractiva.
Com a chegada ao país de empresas gigantes da mineração e da prospecção de petróleo,
que se instalaram nas províncias de Tete e Cabo Delgado, Moçambiq ue tornou-se detentor de
uma das maiores riquezas mundiais (Nyusi, 2019) e, um dos principais destinos do
investimento directo estrangeiro (Dias, 2018), destinado à simples viabilização da exploração
de tais recursos.
Para Dias (2018, p. 21), a “descoberta” de gás natural na bacia do Rovuma colocou
Moçambique no “Concerto das Nações”, pela importância que esse recurso exerce na
Geoestratégia mundial, pois “[…] quem o possui tenta instrumentalizá-lo como moeda de
troca ou como meio para alcançar objectivos políticos de domínio.”
Ainda na antecâmara da decisão de investimento do chamado projecto de Gás Natural
Liquefeito (GNL) na bacia do Rovuma, adensaram factores adversos à insegurança marítima,
emergindo interrogações sobre o futuro da indústria extractiva, devido a ocorrência massiva
de fenómenos nocivos, tais como a imigração ilegal, o tráﬁco de órgãos humanos e de drogas,
o contrabando de armas, a pesca ilegal, a pirataria marítima, o terrorismo, a devastação
ambiental e, de forma mais preocupante, o surgimento de grupos de malfeitores que
aterrorizam alguns distritos da nortenha província de Cabo Delgado, detentora destes
apetecíveis recursos.
Importa, pois, sublinhar que as questões relacionadas com a insegurança, não só afectam
Moçambique, como também a vários países. As consequências, mormente económicas e
sociais, podem repercutir-se nos países limítrofes, com particular ênfase nos da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que, na sua totalidade, são Estados banhados pelo
mar. Daí que, a acção combativa contra os males acima elencados deve ser conjunta, devendo
ser, igualmente, holísticas a visão e a abordagem deste mal de consequências imprevisíveis.
A garantia da segurança e o desenvolvimento da economia do mar são um imperativo plural
da CPLP , da qual Moçambique faz parte.
A esse respeito, como refere Alfred Thayer Mahan (1840-1914), considerado um dos
maiores estrategas naval norte-americano, o acesso ao mar, o controlo das rotas comerciais e
o desenvolvimento dos litorais são aspectos centrais do pensamento estratégico de um país
(Ribeiro, 2010, citado por Charles, 2016).
O objectivo deste artigo é demonstrar a importância do mar e a necessidade da sua
preservação através da segurança marítima.
Relativamente metodologia, o presente estudo é de natureza qualitativa com uma
componente descritiva. A recolha de informação foi de carácter bibliográﬁco.
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2. IMPORTÂNCIA DO MAR
A importância do mar remonta dos primórdios da humanidade, como veículo de
comunicação entre os povos, como factor impulsionador de intercâmbios comerciais e, como
facilitador de movimentação dos contingentes militares para a realização de guerras
expansionistas ou de conquista, no duplo objectivo de “dilatar a fé e o império colonial”.
No âmbito da primeira Conferência Internacional Crescendo Azul, sob o lema
“Exploração sustentável e compartilhada do oceano”, José Pacheco (2019), na altura,
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique, aﬁrmou
que,
“a história de Moçambique está ligada ao mar, que permitiu a comunicação e comércio
com povos da Ásia e da Europa. Estamos comprometidos com o dossier economia azul
pela sua importância económica. Moçambique continua engajado no desenvolvimento e
fortalecimento das suas relações com todos países do mundo” (2019, s/p).

Mais do que isso, o mar é o espaço de pesquisas cientíﬁcas e repositório de
incomensuráveis e invejados recursos. Se no passado, o mar desempenhou papeis
anteriormente referidos, na actualidade, a sua importância exponenciou-se, porquanto, a
preponderância económica migrou do continente para o espaço oceânico, produzindo, claro,
vantagens, mas exacerbando, simultaneamente, apetites e perigos de toda a índole, algo que
desaconselha distracções de muitos países ribeirinhos, como Moçambique e os membros da
CPLP , no geral.
No entendimento de Vazquez (2014), o Oceano Índico reveste -se de elevada importância
geoestratégica, que cresce à medida que as economias asiáticas, particularmente da China e
da Índia, se desenvolvem num rítmo acima da medida mundial. Citando Lebrousse, o autor
em referência enfatiza que, o oceano Índico é o “novo coração do mundo e também o lugar
geométrico das potências médias em via de desenvolvimento [...] não é uma zona de paz, mas
uma zona de paz violenta susceptível a conﬂitos limitados e até mesmo uma guerra”
(V azquez, 2014, p. 19).
Estes autores, não poderiam estar mais certos quando apontam o Oceano Índico como um
espaço de bifurcação de vantagens e desvantagens. Por um lado, considerando o factor
geoestratégico do referido oceano, existe nove vias de acesso marítimo, nomeadamente: (1)
Canal de Suez, que navega o estreito de Bab-el-Mandeb; (2) o estreito de Ormuz, no Golfo
Pérsico; (3) o estreito de Málaca, entre a Indonésia e a Malásia; (4) o estreito de Sunda, entre
as Ilhas Sumatra e Java; (5) o estreito de Lombok, entre as ilhas de Bail e Lombok; (6) o
estreito de Torres, entre a Austrália e a Nova Guiné; (7) o estreito de Bass, entre a Tasmânia e
a Austrália; (8) o mar da Tasmânia, ao Sul da Austrâlia; (9) e a Rota de Cabo, entre a África
do Sul e o Continente Antárctico, esta, particularmente, unindo dois espaços marítimos
(Idem, 2014, p. 19).
Deste modo, acresce a importância do Oceano Índico, pelo facto de ser uma estrada natural,
conectora globalizante, favorecendo intercâmbios dos povos e a ligação das economias e, ao
mesmo tempo, via potencialmente perigosa, por ser um espaço repleto de recursos
energéticos e pesqueiros que atiçam cobiças proporcionadoras de desejos expansionistas, daí
o imperativo da sua defesa pelos estados bafejados, pela “sorte” e pelo “azar” da
maritimidade.
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Contrariamente, o mar é um itinerário de ameaças e riscos, com predominância para o
recrudescimento da pirataria marítima e a propagação do terrorismo transnacional. Importa
aqui trazer uma breve reﬂexão de Jaime Ferreira da Silva apud Borges et. al (2016, p. 72)
sobre a pirataria marítima. Para este autor,
“a pirataria marítima constitui-se como uma das principais ameaças ao transporte marítimo,
vector essencial do desenvolvimento económico das nações, pela sua capacidade para
movimentar mercadorias a nível global. Actualmente, em termos de volume, cerca de 90%
do comércio mundial é transportado por via marítima, pelo que, qualquer perturbação neste
modo de transporte terá um impacto significativo na economia global”.

Nesse sentido, como refere Mapanzene (2014), não seria de todo exagerado aﬁrmar-se
que, dos 90% do comércio global, uma importante parte de produtos petrolíferos, não só, é
proveniente da Ásia, América, Europa e Austrália, passando pelo canal de Moçambique. O
registo de casos de pirataria marítima, no nosso país, são esporádicos, mas nada indica que
Moçambique esteja livre deste periclitante e complexo fenómeno. Até porque, como nos
lembra o já citado Nitrogénio Mapanzene, no dia 27 de Dezembro de 2010, em Bazaruto, no
Banco de Sofala, foi sequestrado um barco denominado “Vega 5” 62, com 24 pessoas a bordo,
por piratas do mar. Este sequestro, a avaliar por alguns círculos de opinião, trata-se do
primeiro caso de pirataria marítima conﬁrmado no Canal de Moçambique (Mapanzene,
2014).
Associado a esse pensamento, José Ho Min adverte que, a despeito dos acordos ﬁrmados
a nível regional entre os Estados da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
(SADC), com o objectivo de prevenção de conﬂitos, não é, per si, garantia cabal de paz e
estabilidade no país, visto que qualquer entendimento político ligado à soberania do Estado
deve ser sustentado por uma componente de defesa e segurança interna. Atanásio Salvador
M´tumuke, na altura Ministro da Defesa Nacional da República de Moçambique, alertou nos
seguintes termos: “Qualquer Estado deve colocar a defesa nacional na sua lista de
prioridades. A defesa nacional não se delega, assim como nos ensina a História, pois, a costa
marítima rica em recursos naturais exige presença das Forças de Defesa e Segurança”
(M´tumuke, 2016, p. 62). Dito de outra forma, Moçambique necessita de uma Marinha de
Guerra fortemente equipada, para fazer face a qualquer tipo de ameaça (Min, 2010).
Desde os primórdios da conquista da independência, sempre suscitou preocupação pela
defesa nacional de Moçambique, quando a jovem República foi obrigada a enfrentar
adversidades impostas pelos inimigos ainda prevalentes na África Austral, representados
pelos regimes coloniais e racistas da Rodésia do Sul e da África do Sul. Como referiu o
Presidente Samora Machel, na abertura da Escola Militar de Nampula, a 2 de Outubro de
1978, para fazer face aos desaﬁos daquela conjuntura regional, “[…] as FA deveriam
dominar a ciência e a técnica militares modernas para a defesa da integridade territorial do
país” (Machel, 1978, p. 5).

62

Refira-se que o “Vega 5” tinha uma capacidade de carga de 140 toneladas, 24 metros de comprimentos; 24
tripulantes, sendo 19 moçambicanos, 3 indonésios e 2 espanhóis. Com essas acções mostra claramente que o
território marítimo viveu e ainda vive uma situação de insegurança, polarizada pela falta de recursos humanos e
meios tecnológicos à MGM, para prevenir e dissuadir esse tipo de crime que ocorre nas águas jurisdicionais
(Mangrasse, 2012 apud Charles, 2016).
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De facto, devido a abundância de recursos naturais, a cobiça pode originar situações de
instabilidade provenientes de uma conjugação de interesses internos e externos, incluindo de
países com os quais Moçambique tem boas relações de amizade e cooperação, pois os amigos
são circunstanciais e os interesses são permanentes. Basta lembrar, a título de exemplo, a
apetência de Ruanda e do Uganda pelos recursos minerais preciosos e exóticos da República
Democrática do Congo (RDC), como diamante, ouro, algodão, petróleo, gás natural, madeira,
carvão mineral, urânio, potencial hidroeléctrico, que servem de fontes de ﬁnanciamento dos
conﬂitos em curso naquele país (Dias, 2019); (Garcia, 2015).
Outra problemática da insegurança, ligada ao mar, é o terrorismo transnacional. Contudo,
é difícil deﬁnir terrorismo, devido ao carácter subjectivo do termo. Há, no entanto, o
argumento comum de que o terrorismo tem por objectivo criar terror.
De acordo com Galito (2013, p. 3), deﬁnição com a qual perﬁlhamos, “[…] terrorismo
geralmente envolve “violência física/psicológica contra alvos não combatentes, seleccionados
ou aleatórios. É uma força instrumental de impor o medo sobre um povo, um governo ou um
estado.” A partir desta deﬁnição, podemos aferir que, o terrorismo propaga-se, geralmente,
em Estados económica e ﬁnanceiramente exauridos, porque estão desprovidos de meios
especíﬁcos para o seu combate.
Os terroristas (indivíduos, grupos de pessoas ou até mesmo Estados) encontram num
determinado território marítimo desguarnecido, uma incubadora - o seu ninho, para
orquestrar planos e prover a logística, com o intuito de promover actividades que atentem
contra a vida humana, essencialmente de civis, além da destruição de bens. Essas actividades
ilícitas prejudicam, outrossim, o comércio internacional e afectam a segurança global.

Nesta ordem de ideia, faz todo o sentido trazer para a reﬂexão, o conceito de “terrorismo
marítimo”, que consiste em sabotagem dos navios e portos, para bloqueio dos canais de
navegação (Enessi, 2015). O mesmo autor acrescenta que num cenário correspondente à
situação actual da insegurança marítima em Moçambique, caracterizada pela falta de
Unidades Navais com capacidades oceânicas, falta de integração de recursos para a segurança
marítima, insuﬁciência de recursos humanos qualiﬁcados e falta de Sistema de Autoridade
Marítima, podem provocar acções criminosas como aconteceu com o “Vega 5.
Por este facto pode-se notar que os grupos de malfeitores que actuam na província de
Cabo Delgado não são, ainda, conhecidos publicamente a sua proveniência e a sua
motivação. Existe, no entanto, uma evidência: a facilidade da mobilidade por parte dos
malfeitores provenientes de países como a RDC, Somália, Quénia e a Tanzânia, cujo ponto
de entrada era, até então, a Ilha de Suhavo, localizada próximo à foz do rio Rovuma, na
província de Cabo Delgado (Mapanzene, 2014).
Ao analisar os factores da imigração, Gonçalves Patrício aponta“[…] a fragilidade do
Estado no controlo das extensas fronteiras terrestres e marítimas, o que concorre para a
entrada ilegal de imigrantes (Patrício, 2015, pp. 156-157). E acrescenta ainda que, “a
corrupção nos postos fronteiriços, assim como a existência de redes clandestinas de
imigração, sobretudo ao longo da fronteira com a Tanzânia, fragiliza ainda mais a actuação
do Estado nestas regiões” (Idem).
Os factores económicos estão, entre outros, na mó de cima das causas da imigração ilegal.
Com o boom dos recursos, estes fenómenos podem ganhar contornos alarmantes e, por via
disso, fragilizar a segurança do país. O terrorismo facilmente penetra no território, quando as
medidas da imigração ilegal não são controladas. Qualquer que seja a acção terrorista afecta
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vidas humanas indiscriminadas e os interesses estratégicos de vários países envolvidos. Tudo
isso obriga a plurarização de esforços, inclusive da própria CPLP, no contexto da defesa
conjunta dos interesses da comunidade e da necessidade de não perder de vista a rotatividade
das desgraças.
Deste modo, pretendemos enfatizar que a CPLP é chamada a desenvolver estratégias que
aprimorem a segurança marítima em prol desta comunidade. A concertação de segurança
com outros Estados Membros da CPLP cria uma capacidade de defesa, dissuadindo ameaças
transnacionais, promovendo a segurança regional, a estabilidade e a prosperidade dos
continentes.
O Oceano Índico é uma das regiões mais dinâmicas do sector energético global, razão
pela qual urge a necessidade de partilhar e coordenar acções, que permitem assegurar uma
segurança marítima regional, para que não se ponha em causa a dinâmica económica dos
Estados ribeirinhos. Com o desenvolvimento da economia azul, em que muitos países estão
apostados, impele o melhoramento da colaboração e da cooperação, para que a segurança
marítima seja uma realidade na CPLP.
É nossa convicção que, embora prevaleçam alguns desaﬁos ﬁnanceiros que reduzem a
capacidade de presença e de actuação, o pensamento estratégico dos Estados Membros da
CPLP vai de encontro à necessidade de cooperação no domínio da segurança marítima.
3. O PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS DE DEFESA DE MOÇAMBIQUE
As ameaças de hoje são difusas e imprecisas, essencialmente, no mar, sendo, por vezes,
difícil de determinar a sua origem, daí a necessidade premente da capitalização das Forças
Armadas. Neste âmbito, um dos maiores desaﬁos é a formação de quadros competentes e
experientes para lidar com tais ameaças. O equipamento moderno, tanto naval como aéreo e
terreste, deverá ser um dos requisitos essenciais para o cumprimento dos objectivos
superiormente traçados, nos níveis político e militar.
O teatro operacional marítimo necessita de conjugar os meios tradicionais e modernos,
para que possam responder (contrariar) o “modus operandi” dos insurgentes. É sabido que, os
insurgentes, assim como alguns imigrantes ilegais, utilizam os pequenos rios que desaguam
no Índico e as baías como locais de inﬁltração e de desdobramento para prática de actos de
instabilidade no território moçambicano.
Outra medida seria o aprofundamento da cooperação entre as Forças Armadas da CPLP
em missões que visem acautelamento e combater as ameaças transnacionais, através de um
plano que contemple, não só as medidas de coordenação, mas também a vertente de
interoperabilidade dos sistemas e equipamentos.
Segundo Lourenço (2006), apesar das diferenças doutrinárias e de formação, há imensas
possibilidades de cooperação, cumprindo missões de segurança comum, fazendo o
aproveitamento das experiências comuns adquiridas nos exercícios de tipo “Felino”,
realizados periodicamente entre os países membros da CPLP.
As FADM cumprem, patrioticamente, a sua sagrada missão de garantir a defesa da
soberania e da integridade territorial, contra as adversidades resultantes do espoletar da
instabilidade provocada pelos insurgentes, coincidentemente na fase da “descoberta dos
recursos naturais estratégicos.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura das fontes, demonstra que o boom dos recursos naturais é, sem dúvida, um
prelúdio para o desenvolvimento de Moçambique. Agoura-se, do ponto de vista económico,
boas perspectivas para a melhoria (qualitativa) de vida dos moçambicanos. Esse el dourado
que se pretende construir pode tornar os recursos numa “maldição”, se o país não capitalizar
as forças armadas. O garante da soberania e da integridade territorial deve estar em condições
de acompanhar as dinâmicas da indústria extractiva. Não há desenvolvimento sem segurança,
razão pela qual, uma grande franja de países africanos bafejados pelos recursos enfrentam
hoje a guerra de recursos, justamente porque transformaram os seus territórios em campos de
batalha do poder económico e político. Os problemas actuais ligados à segurança (terrorismo,
pirataria marítima, etc.) envolvem esforço de vários países, incluindo Moçambique.
Neste aspecto, a CPLP não deve sobressair, ganhando apenas nos aspectos culturais, como
potencializar as questões de segurança. Uma comunidade forte depende de robustez de cada
país. Um só país não torna forte a CPLP e toda a CPLP enfraquecida não fará um mundo
melhor.
Assim, não sobram razões para consentir com Mapanzene (2014), quando aﬁrma que não
há pobre que não se defenda, o que signiﬁca que as diﬁculdades económicas e ﬁnanceiras do
país não devem, sob nenhum pretexto, enfraquecer a segurança marítima. Em suma, os
recursos naturais só valerão a pena se não criarem instabilidade em Moçambique e nos países
da CPLP , em geral.
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DESAFIOS DE DEFESA E SEGURANÇA FACE À PROLIF ERAÇÃO DE NOVAS
AMEAÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NA SOCIEDADE EM REDE
Sub-inspector Henriques Manuel4
RESUMO
Nos dias de hoje, assiste-se à instabilidade e incertezas de segurança, em muitos países, face a sociedade em
rede e a globalização, que é vista não mais do que uma transgressão e a remoção de fronteiras, mas como
vulnerabilidade à proliferação de novas ameaças de segurança. O conceito de segurança, quando qualificado de
segurança nacional, faz evidenciar todos os objectivos da defesa. A bidimensão de defesa e segurança face à
emergência de novas ameaças e insurgências armadas reﬂectem, de certo modo, na relação-efeito de políticas de
defesa e segurança existentes tanto à sua suﬁciência preventiva, quanto à insegurança resultante das
insurgências e grupos com características radicalistas constituem um parâmetro para o alinhamento de
estratégias securitárias, com vista a contrapor o avanço frenético da tecnológica, que hoje a sociedade em rede
assume como mecanismo de expansão e incitação à proliferação de ameaças nocivas à segurança pública,
protagonizada pelos autores com e sem rosto, contribuindo no índice de insegurança; instabilidade política,
económica e social; surgimento dos focos de criminosos e de delinquência; desemprego e movimento migratório
desordenado, desaﬁando assim, aos Estados a redeﬁnição das estratégias e políticas de defesa e segu rança e,
adopção da legislação sobre actos terroristas, derivados e conexos. Para a elaboração do presente artigo
recorreu-se ao método cientíﬁco e à técnica de consultas e análise bibliográﬁca por constituir tudo o que foi lido
pelo autor deste trabalho, sendo critério usado por qualquer espécie de publicação, principalmente de carácter
científico.
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THE CHALLENGES OF DEFENSE AND SECURITY IN THE FACE OF THE
PROLIFERATION OF NEW THREATS OF PUBLIC (IN) SECURITY IN THE
NETWORKED SOCIETY
ABSTRACT
Nowadays, security instability and uncertainties are witnessing in many countries in the face of network
society and globalization that is seen as no more than transgression and the removal of borders, but as a
vulnerability to the proliferation of new security threats. The concept of security when qualiﬁed as national
security highlights all defense objectives. The two-dimensional defense and security in the face of the
emergence of new threats and armed insurgencies to some extent reﬂect on the eﬀect -relation of existing
defense and security policies on their preventive suﬃcienc y, so much so that the insecurity resulting from the
insurgencies and radicalistic groups constitutes a parameter for the alignment of security strategies with a view
to counteracting the frenetic advance of technology that today's network society assumes as a mechanism of
expansion and incitement to the proliferation of harmful threats to public security, carried out by authors with
and without faces, contributing to the index of insecurity, political, economic and social instability, the
emergence of criminal and delinquent outbreaks, unemployment and disorderly migratory movements, thus
challenging states to redeﬁne defense and security strategies and policies, and to adopt legislation on terrorist,
derivative and cone acts. For the elaboration of this article it was resorted to the scientiﬁc method and the
technique of research and bibliographical analysis to constitute everything that the author read, in all and any
kind of publication, mainly of scientific nature.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, evidenciaram-se poucos estudos sobre as estratégias de prevenção dos
riscos e novas ameaças de segurança, tanto quanto ao sistema de políticas de defesa e
segurança no país, pese embora tem-se veriﬁcado situações atentatórias à segurança dos
cidadãos, que perigam a soberania do Estado. Podemos destacar as referidas situações
atentatórias a acção dos insurgentes armados (em alguns distritos da província de Cabo
Delgado), eventuais grupos radicais, caçadores furtivos, tráﬁco de seres humanos, em suma,
criminalidade diversiﬁcada que se evidência com maior foco nas zonas de maiores reservas
de recursos naturais e nas grandes aglomeração populacional, alavancado pelo avanço das
novas tecnologias de informação e comunicação. Não obstante, a crise económica, os
movimentos migratórios, a nova forma de organização social, a corrupção e a facilidade das
novas tecnologias de informação e comunicação, entre outros factores, contribuem para a
proliferação da insegurança, embora haja uma tendência securitária estável que inspira
sentimento de conﬁança e segurança face a cabal missão das Forças de Defesa e Segurança.
Devido ao aumento da criminalidade, delinquência, diversidade de novas ameaças, grupos
com características radicalistas, riscos de brotar uma guerra contra inimigo sem rosto e
limitações que se têm sentido no mundo globalizado e na sociedade em rede, emerge grandes
desaﬁos ao poder político no reforço das políticas de defesa e segurança quanto mostram -se
fragilizadas como mecanismo de equacionamento entre as liberdades individuais, a segurança
e defesa da soberania do Estado, tanto que o Estado prossegue ﬁns diversiﬁcados, que hoje
em dia abrangem a segurança, a justiça e o bem-estar social dos seus membros (Dias, 2012).
A segurança, enquanto ﬁnalidade do Estado, “é uma típica necessidade colectiva que deve
ser suprimida pelos organismos da Administração Pública” (Amaral, 1996, p. 29), ela assume
uma das condições do exercício das liberdades individuais e colectivas e, o Estado tem o
dever de assegurar esse mesmo direito em todo o seu território (Dieu, 1999). A segurança em
si é um direito de cada cidadão e assume um indumentário de dever e de tarefa primordial do
Estado, enquanto a defesa vela pelo bem da soberania desse Estado, Valente (2013, p. 109)
alerta que, “não pode nem deve socorrer-se de meios ou medidas de cariz de Estado de
Polícia, mas de meios que encontram, opticamente, o seu enraizamento na promoção do
respeito da dignidade humana”, um princípio universal sobre os direitos humanos e dos
povos.
O conceito de segurança, numa sociedade promissória, quando qualiﬁcado de segurança
nacional, faz evidenciar todos os objectivos da defesa face aos insurgentes e novas ameaças
de instabilidade social, económica e securitária e, os Estados são desaﬁados a traçar
mecanismos eﬁcientes e eﬁcazes para garantir a defesa dos inter esses vitais contra as diversas
formas de ameaça ou agressão. Perante estas inquietações de (in) segurança, importa-nos,
questionar, até que ponto as políticas de defesa e segurança estão a par dos novos desaﬁos
face à proliferação de novas ameaças de (in) segurança na sociedade em rede, em especial,
na pérola do Índico?
No âmbito do novo contexto da segurança, quer nacional, quer internacional, bem como as
novas ameaças e riscos, considera Fernandes (2014a, p. 14) que, “a construção de um novo
conceito de segurança ﬁcará deﬁcitária se não incorporar a dimensão ambiental e ecológica”.
Alberto Chipande (2015-2018), onde leccionou Módulos de Introdução ao Estudo de Direito, Metodologia de Investigação Jurídica,
Direito Criminal, Direito Processual Penal e Direito Internacional Público nos cursos de Licenciatura em Ciências Jurídica e
Investigação Criminal e Mestrado em Ciências Jurídica Publico Forense e Ciências Politicas e Relações Internacionais. É funcionário
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Não obstante, Geurts (2011) entende que, o processo da criação da segurança engloba uma
dimensão política e uma interacção com diversos participantes. Esta dimensão inclui
actividades especíﬁcas, tais como propor iniciativas, mobilizar interessados, realizar
consultas, construir opiniões e tomar decisões adequadas ao modelo securitário adoptado,
onticamente, no paradoxo delineado na política de defesa e segurança e em especial, no que
tange às políticas de segurança públicas, face à proliferação de ameaças à soberania do
Estado democraticamente constituído.
2. A (IN) SUFICIÊNCIA PREVENTIVA FACE À PROLIFERAÇÃO DA (IN)
SEGURANÇA PÚBLICA
Actualmente, o aumento da criminalidade surge associado à globalização, à ineﬁcácia
policial, à crise da autoridade e do núcleo familiar, a leis penais “brandas”, a pobreza, a
despacialização do modo de vida, entre outras situações emergentes momentaneamente
(Inácio, 2010), tanto que ao contrário disso não constitui solução securitária. Por seu turno,
Pachoal (2002) defende que o aumento nas punições, a restrição das garantias constitucionais,
o incremento do número de policiais, de viaturas e de armamentos geram uma situação de
controlo, que colabora apenas para conferir aos cidadãos uma sensação de segurança “não
segurança de facto”.
A suﬁciência preventiva não se traduz por existência de mais forças que sejam colocados
nas ruas, sempre será possível um insurgente, delinquente ou potencial criminoso encontrar
uma “brecha” para praticar um acto violento. Outrossim, o potencial agente de crime, antes
de praticar um determinado delito, não pára para pensar ou calcular a pena a que está sujeito.
Para que haja uma redução signiﬁcativa da criminalidade, Inácio (2010, p. 47) refere que é
necessário e inadiável, aumentar a eﬁcácia do sistema, tanto ao nível da protecção como da
aplicação da lei, conjugando com teorias de prevenção situacional, reduzindo as
oportunidades de crime, aumentando o risco, as diﬁculdades para o criminoso, reduzindo os
lucros e as provocações do crime”.
A prevenção é entendida, segundo Oliveira (2006, p. 79) como “conjunto de medidas cuja
intenção é minimizar as infracções (a sua frequência, a sua gravidade e as suas
consequências), sejam de natureza criminal ou outras e, sobretudo, quando ocorram antes da
prática do ato delinquente” cujo actor principal é a comunidade em geral e de forma
especíﬁca, ao Estado por intermédio das Forças de Defesa e Segurança de acordo a tipologia
e situação da sua emergência. Para o efeito, além do aumenta da eﬁcácia do sistema, é
necessário que haja a eﬁcácia das Forças de Defesa e Segurança que “há-de resultar
essencialmente da inteligente disposição dos meios legalmente admitidos menos do ardil e
nunca a força bruta” (Silva, 2000, p. 22), tanto que “é natural que o recurso a utilização da
força física pela Forças de Defesa e Segurança seja constantemente avaliado de forma crítica”
(Trechsel, 1998, p. 38) por parte da sociedade e da comunidade internacional.
Devido ao elevado sentimento de insegurança e por via disso a eventual ineﬁcácia das
Forças de Defesa e Segurança face à escassez dos recursos e cobertura técnica e táctica,
verifica-se o aumento de número de serviços e de protecção particular e público olvidar-se da
segurança pública em recurso a segurança privada ou a designada de Agências privadas,
apesar da primeira, ser ao custo indirecto nas ﬁnanças dos particulares e suportada pelo
Estado, a segunda, seja suportada a quem, que de forma directa se beneﬁcie.
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A segurança deriva dos étimos latinos securitas ou securus, podendo ser esclarecida como
“ausência de perigo, tranquilidade de espírito, caução, ﬁrmeza” (Costa e Melo, 1975: 1288).
A segurança, sem dúvida, é um conceito socialmente construído, adquirindo um signiﬁcado
especial apenas num contexto social especíﬁco com o propósito de bem-estar de cada um que
almeja (Fernandes, 2005). Este conceito relaciona-se com a capacidade dos Estados e
sociedades em manterem a sua identidade e a sua integridade funcional contra as forças que
eles consideram hostis (Buzan, 1991). Outrossim a segurança engloba vários factores de
natureza económica, política e jurídica, como também o factor espacial em mutação
constante: a evolução da topologia de Estado fronteira para uma aﬁrmação, cada vez mais
concreta, da topologia de Estado de fronteiras.
A segurança pode ser abordada do ponto de vista tradicional, no qual "a segurança é
entendida em termos estritamente militares e centrada nas questões de sobrevivência do
Estado" e de ponto de vista não tradicional, o conceito de segurança é objecto de um
alargamento às questões sociais, económicas e ambientais e de um aprofundamento, em que
outros referent objects passam a ser considerados (Fernandes, 2005) tanto que a segurança
emerge nas sociedades ocidentais como um dos primeiros problemas sociais e políticos,
exigindo mudanças organizativas e alterações de política pública. O outro aspecto que merece
destaque relaciona-se com o facto de o Estado encontrar-se em constantes novos desaﬁos de
natureza estrutural, exigindo respostas de política pública e não meros remendos conjunturais
em reacção aos acontecimentos inopinados que despertam de, quando em quando, a atenção
dos órgãos de comunicação social (Oliveira, 2006), sendo o caso desta situação, os incidentes
emergentes nos insurgentes que alastram-se cada dia para outros pontos nas zonas em
conﬂito.
A partir do séc. XVIII para o Século XX, o conceito de segurança registou uma evolução
signiﬁcativa. Passou a ter um conceito pluridimensional, englobando o carácter, a natureza e
as condições de um estado de tranquilidade, resultante da ausência de qualquer perigo [e (…)
como resultado do] estado de tranquilidade e de conﬁança mantida por um conjunto de
condições materiais, económicas, políticas e sociais, que garantem a ausência de qualquer
perigo, tanto para a colectividade, como para o cidadão individualmente considerado”
(Fernandes, 2005, p. 30).
O conceito de segurança só se consolida, necessariamente e a par da concepção da
liberdade, a partir da Revolução Francesa, cujos postulados da Declaração dos Direitos
Humanos e do Cidadão apontam para a aﬁrmação e consagração formal dos direitos e
liberdades do homem, em especial, numa perspectiva negativa, isto é, libertando o homem
das amarras do Estado e, por conseguinte, restringindo o poder do Estado (Dias, 2001). Na
área das ciências políticas a segurança é compreendida na perspectiva do Alves (2010) como
uma das aspirações humanas fundamentais, que a política assume como um dos objectivos
últimos ou teleológicos, juntamente com o progresso e o bem-estar social.
A questão da segurança passa, sobretudo, pela assunção de responsabilidades e,
principalmente, pela forma de admitirmos que os problemas não existem, de forma ﬁngida,
ou ﬁngir que são apenas uma questão de Estado e este não ajuda a solucioná-los. Talvez a
grande atribuição do Estado seja assumir a sua insuﬁciência para enfrentar o problema e ter
coragem para suscitar o debate sobre o papel da sociedade nessa matéria, conforme sustenta
Pachoal (2002). A falta ou inobservância da segurança gera a insegurança. Quando se fala da
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insegurança refere se “à inquietação, à ameaça, à perturbação, à ansiedade, à desconﬁança, à
angústia, que resultam da percepção, da representação ou da leitura que elaboramos do meio
e da realidade onde estamos inseridos, que se traduzem em ideias, imagens e palavras” (Dias,
2001, p. 24-25). Portanto, a insegurança deixou de ser um problema só das Forças de Defesa
e Segurança, passando a ser, também, um problema da sociedade e da civilização. Um
problema que deve ser combatido em duas frentes simultâneas e complementares: “a
prevenção das causas e a repressão das consequências” na visão de Inácio (2010, p. 46).
Para Oliveira (2006), o sentimento de insegurança abarca a percepção que as pessoas têm
do impacto que a criminalidade provoca na destruição da sua qualidade de vida, atendendo a
diversos factores conjuntamente, como a “crescente urbanização, as incivilidades, a crise
económica, a insatisfação penal, (…) o enfraquecimento das relações de amizade e de
vizinhança, a migração, entre muitos outros” Roché (2004) citado por Ferreira (2010, p. 5). A
insegurança compreende duas vertentes. De um lado, a insegurança real, que resulta da
situação do estado objectivo da delinquência e por outro, a insegurança que se sente, em que
o sentimento de insegurança se manifesta por sensações de angústia e de medo”, tanto que o
facto de “estudar o sentimento de insegurança, não signiﬁca que a criminalidade esteja a
aumentar” Fernandes (2009, p. 6).
Na conjuntura dos direitos fundamentais destaca-se com mais relevância ao direito à
segurança em contrapartida ao direito à liberdade, cujo bem protegido é indisponível, uma
vez que, “quando se impede alguém de dispor de seu direito à segurança ocorrerá,
consequentemente, a restrição de uma ou mais liberdades do titular” (Camargo, 2008, p. 221).
A todos, diz respeito a segurança, ou seja, é uma problemática pública, conforme refere
Schmidt de Oliveira ao debruçar-se sobre está matéria. Este faz a sua reﬂexão questionandose da seguinte maneira: “o que queremos dizer quando dizemos que o problema da segurança
pública é um problema que a todos diz respeito?” (Schmidt, 2002, p. 43). E, na sua análise,
socorre-se de três leituras possíveis de forma a dar resposta. Numa primeira leitura signiﬁca
que “o problema da segurança pública a todos diz respeito porque todos podem ser tocados
por ele, na qualidade de sujeito passivo ou activo da prática criminosa” e numa segunda
leitura possível, refere que “o aparato todo do sistema de justiça criminal, simbolizado pela
polícia, não é suﬁciente para resolver o problema da segurança” e por último, a terceira
leitura possível esclarece que “a busca de soluções compete a uma multiplicidade de agentes
sociais, governamentais e não-governamentais” (Schmidt, 2002, p. 43-46).
A segurança pública segundo Pachoal (2002), primeiramente, vê-se soluções do poder
público, em todas as suas manifestações - Legislativo, quanto à edição de leis, sejam severas,
desproporcionais, desrespeitosas às garantias constitucionais -, judiciário, pleiteia-se que
sejam aplicação as penas -, e Executivo, postula-se, ilimitadamente, o aumento de número de
membros das Forças de Defesa e Segurança , de armamentos, de viaturas e assim por diante.
Nesta perspectiva o Estado através de seus Poderes, legislativo, executivo e judiciário, deve
buscar as melhores formas de gerir e investir os recursos públicos, com vista a conferir não só
maior sensação de segurança, mas mais segurança aos cidadãos e das suas propriedades,
apesar deste poder público ter limitações de natureza material.
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3. A PROBLEMÁTICA DE (IN) SEGURANÇA E À EMERGÊNCIA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA
Desde os tempos remotos o agrupamento do Homem e a consequente emergência das
estruturas do poder político são explicadas fundamentalmente pela necessidade de segurança
(Oliveira, 2006). Tanto que a ordem política não é o simples produto do Homem como
animal naturalmente gregário, mas antes a consequência do Homem como animal racional
(Maltez, 1996).
A insegurança que se vive em alguns pontos no norte do país advinde dos grupos
radicalizados e sem rosto “insurgentes armados” nos últimos anos, constituem um desaﬁo na
adopção de mecanismos securitários junto das comunidades e a empregabilidade da força
pública, tanto que a questão da segurança é um problema público e cabe ainda ao poder
político intervir. Fernandes (2014b) refere que são várias as modalidades de intervenção do
poder político sobre o problema da insegurança, como o código do processo penal, o regime
do estado de sítio e emergência, as leis orgânicas das várias forças e serviços de segurança”
cujo objectivo é “prevenir o crime, reforçar a segurança e tentar obter uma melhor
articulação, coordenação e cooperação entre as várias forças e serviços de segurança.
Face à estes cenários de insegurança, eis que os actuais modelos de polícias muitas vezes
são incapazes de, por si só, fornecer uma resposta satisfatória às necessidades de segurança
dos cidadãos e da defesa da soberania do Estado, daí a emergência das políticas públicas de
segurança (Silva, 2010). Sustenta Correia & Duque (2011a, p. 44), na qual concordamos,
sobre o aparecimento das políticas públicas de segurança que é “assumido a partir do
momento em que os Estados apreendem o paradoxo repressão versus prevenção e da
necessidade de resolver os problemas que são colocados pela sociedade civil na área da
segurança”, tanto que a razão da implementação das políticas de segurança não só se deve
pelo facto de a segurança ser uma questão de Estado, mas mais do que isso, é um bem
público, cuja sua ausência ou fragilidade mina o desenvolvimento económico e a democracia.
A política pública pode ser deﬁnida como produto da actividade de uma autoridade
investida de poder público e de legitimidade governamental e apresenta-se sob a forma de um
programa de acção governamental num sector da sociedade, ou num espaço geográﬁco e faz
intervir todo um conjunto de actores, tais como, a educação, a segurança, as autarquias
(Oliveira, 2006). Todavia, qualquer política pública é produto de uma decisão, mas vai muito
além dessa decisão ou seja, é “aquilo que o governo decide fazer ou não fazer” (Dye, 2013, p.
3). Para o sucesso de políticas públicas na área de prevenção ao crime e violência é
fundamental um pacto entre as esferas públicas e sectores privados de forma a haver ampla e
transparente participação de todos os envolvidos neste processo, conforme apontam Souza e
Correia (2014).
As políticas públicas implicam a inscrição na agenda política dos problemas de segurança,
com a consequente deﬁnição de medidas gerais e sectoriais destinadas à prevenção e combate
às ameaças e aos riscos identiﬁcados como problemas que urgem resolver (Fernandes, 2012)
tanto que “nenhuma decisão individual e concreta, de nível nacional ou local, ainda que
adoptada por membros do governo, pode por si só ser considerada automaticamente uma
política pública” (Pasquino, 2010, p. 290). Pasquino (2010) e Geurts (2011) sustentam que
uma política pública se apresenta sob a forma de um conjunto de práticas e directrizes que
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promanam de um ou mais actores públicos e a sua formulação é caracterizada por enquadrar
um conjunto diversiﬁcado de participantes, onde se destacam os decisores políticos, os
funcionários públicos, os lobbyists, os assessores políticos, os especialistas no domínio em
questão e os auditores.
Lima et all (2016) revelam-nos que história recente das políticas de segurança dita que,
entre as acções que mais tiveram êxito em conter as taxas de violência, é o envolvimento da
comunidade, se associado a práticas integradas de gestão técnica e política – nessa gestão, as
melhores práticas concentram suas energias em três vertentes “aproximação com a
população, uso intensivo de informações e aperfeiçoamento da inteligência”. Ciente de que
por melhores que sejam essas práticas de gestão, sem uma mudança substantiva na estrutura
normativa das polícias e do sistema de justiça criminal, o quadro de insegurança hoje
existente tenderá a ganhar contornos dramáticos. Araújo (2015) sustenta que as políticas de
segurança exigem duas dimensões, uma resposta aos riscos, incertezas e ameaças globais de
uma nova criminalidade organizada e a outra, estratégias territoriais de proximidade com o
Estado no centro da acção política.
As expressões “Políticas de Segurança Pública e Políticas Públicas de Segurança” são
controversas. Schmidt de Oliveira distingue-as no seguinte: “Política de Segurança Pública é
expressão referente às actividades tipicamente policiais, é a actuação policial “strictu sensu”.
Ao passo que Políticas Públicas de Segurança é expressão que engloba as diversas acções,
governamentais e não-governamentais, que sofrem impacto ou causam impacto no problema
da criminalidade e da violência” Oliveira (2002, p. 47).
As políticas públicas de segurança são um conjunto, mais ou menos coerente de decisões
e de medidas tomadas pelas instâncias políticas legítimas, expressamente deﬁnido, é o de
fornecer através da mobilização das instituições de segurança de regulação social e de outros
parceiros públicos e privados (colectividades locais, associações, empresas), uma resposta
efectiva às diversas formas de insegurança induzidas pelo fenómeno da insegurança, Dieu
(1999). Na perspectiva de Roché (2004) as políticas públicas de segurança são todas as
medidas legislativas e regulamentares tomadas para gerir a área de segurança, bem como as
acções ou programas públicos implementados pelas autoridades eleitas com jurisdições locais
e nacionais, ou em parceria com outras associações comerciais ou privadas” e na visão de
Pachoal (2002) estas passam, necessariamente, pela integração dos excluídos, não haverá
excepções que cheguem para assegurar o fim almejado.
As políticas públicas de segurança surgiram devido à complexidade dos processos de
formação de decisões políticas e à crise do estado-providência aliada à menor legitimidade da
Administração Pública para adoptar determinado tipo de soluções (Correia e Duque, 2011a)
bem como associadas às necessidades de segurança despoletadas pela sociedade e provocadas
pelo sentimento de insegurança (Inácio, 2010), tanto que o objectivo é deﬁnido como “uma
resposta efectiva às diversas formas de insegurança induzidas pelo fenómeno da segurança”
(Dieu, 1999, p. 30). Defende Serrano (2006) que uma política pública de segurança credível é
aquela que responde às necessidades dos cidadãos, da população e reconhece os principais
problemas que são colocados, nomeadamente, a criminalidade organizada e económicoﬁnanceira, a criminalidade geral, a corrupção, o terrorismo, as catástrofes naturais, entre
outros.
Da visão do Inácio (2010) e Correia (2014), a qual concordamos, estas políticas devem
combinar medidas preventivas e estruturais sob um compromisso de actuação dos agentes da
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sociedade civil e do Estado, associado ao processo de construção de mecanismos de
cidadania e de ordem pública dentro de parâmetros da democratização política nas relações
do Estado com a sociedade, tanto que, cabe ao Estado formulá-las e fomentar a participação
(ideal comunitário) enquanto condição para o exercício da liberdade, em sentido inverso ao
uso de mecanismos de repressão como forma primeira de controlo social.
Há que reforçar ainda a opinião de Canotilho (2008) segundo a qual o ser humano é o
limite e fundamento da República, o poder político deve se pautar na serventia ao ser humano
e não este como instrumento para fazer a vontade de alguns, tendo, por óbvio, o dever de
respeitar esta mesma dignidade dos outros. Sustenta-se a objectividade na elaboração das
políticas de segurança pública tanto as políticas públicas de segurança, que deve-se ter em
conta que a (in) suﬁciência ou o (des) ajustamento de estratégias de prevenção criminal gere
á (in) segurança, tanto quanto a levidade na apreciação de fenómenos que, a priori, parecem
insigniﬁcantes ou não constituam ameaça à segurança e a defesa nacional, estes de forma
frenética, vão inviabilizar futuramente adopção de medidas necessárias para elimina-las.

4. DESAFIOS ÀS NOVAS AMEAÇAS DE DEFESA E SEGURANÇA NA
ACTUALIDADE
Desde ﬁnais da década 80, surgem novos desaﬁos e, por conseguinte, novas ameaças,
muitas delas sem rosto que provocam o sentimento de insegurança dos cidadãos. A
instabilidade e a incerteza da segurança é caracterizada pelos vários factos, desde a emergente
queda do muro de Berlim, a dissolução do Pacto de Varsóvia, o ﬁm da guerra fria, a exp ansão
da globalização fase ao avanço tecnológico, a sociedade em rede, os vários atentados no
ocidente e na África branca e uma série de insurgentes armados nos países africanos em
desenvolvimento e possuidores de recursos naturais, com por exemplo, Nigéria, Sudão e
actualmente em Moçambique.
No que se refere aos novos desaﬁos de segurança, Sarmento (2006) sustenta sua tese em
dois níveis, primeiro, horizontal, que provoca uma transformação da identidade de uma
sociedade através da assimilação de um conjunto de valores de uma comunidade vizinha,
querendo nos levar a creditar sobre as eventuais ligações dos grupos radicais da vizinha
Tanzânia e os insurgentes armados em cabo Delgado e por não haver factos em concreto, o
nosso argumento não procede; segundo, ao nível vertical, caracterizado por uma integração
numa cultura mais ampla, provocando uma reacção defensiva por parte da sociedade e
ﬁnalmente as migrações, porquanto ameaçam a sociedade por provocarem uma alteração da
sua composição identitária, este argumento eventualmente possa sustentar a tese da provável
disputa dos espaços ricos com os recursos naturais, facto que não nos leva a uma conclusão
ﬁável dado ausência de rostos visíveis nessa perspectiva.
Outrossim, Inácio (2010) faz-nos acreditar que hoje em dia, as novas ameaças são
originadas por adversários múltiplos e polimorfos, não identiﬁcados e de difícil localização.
São ameaças sem rosto, consequência de vários factores, como a tecnologia, escassez de
recursos naturais, a degradação ambiental, a ciberameaça, o terrorismo, entre outros. Perante
os riscos e as novas e tradicionais ameaças que o Estado está sujeito, dada a extensa área
fronteiriço, a proliferação de alguns insurgentes armados, grupos com características radicais
e a demanda descoberta de recursos naturais, as novas políticas de governação devem ainda
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circunscrever, as dimensões interna e externa da segurança; os “alvos” ou interesses civis e
militares; as áreas security e safety; o sector público e o sector privado; as parcerias públicoprivadas; e a dimensão global, nacional e local da segurança” (Mendes e Lucas, 2009, p. 8).
Tanto que o quadro de ameaças e riscos que impendem sobre o Estado e a sociedade têm se expandido, o Estado tem que estar preparado para conseguir dar resposta a estas novas
ameaças transnacionais, globalizadas, sem rosto e nem identiﬁcação dos seus mentores
(Stoker, 1998), pese embora a realidade mostra que não basta, todavia, melhorar “as
performances das organizações, consideradas individualmente, quando o sistema de
segurança é potenciador de desigualdades ao nível territorial, na prestação do serviço e nos
direitos, advenientes de uma desigual repartição territorial e funcional dos recursos humanos
e materiais da formação e condições de trabalho” (Oliveira, 2006, p. 18), sem que haja um
respeito pelos direitos fundamentais e do Estado de direito democrático, a paz plena e
duradoura na nossa pérola do Índico.
As novas ameaças como o terrorismo, a proliferação de armas de destruição maciça, os
conﬂitos regionais, o fracasso dos Estados provocada por má governação e corrupção, a
criminalidade organizada nacional e transnacional, levam com que os Estados possam apostar
numa política de segurança interna e internacional, cada vez mais direccionada para um novo
paradigma que assente numa maior colaboração, cooperação, conhecimento, integração e
interdisciplinaridade (Inácio, 2010), por forma a garantir a protecção e defesa da soberania,
dos povos e dos recursos da invasão pelos adversários, e porque não, libertar-se dos inimigos
ocultos, uma vez que “liberdade sem segurança depressa se transforma em anarquia e a
segurança sem liberdade é um sinónimo de autoritarismo” como defende Bessa (2006, p. 23).
Como resposta aos desaﬁos emergentes na prevalência dos cenários de insegurança e
instabilidade social face as novas ameaças de segurança, torna-se necessário, haver na
estruturação das medidas de prevenção e repressão ao crime, sob pena de, por cegueira
causada por este momento de inquietudes, deixar-se de lado os direitos humanos
conquistados após muitas tragédias (Cavalcante, 2014), que passa sobretudo pela cooperação
dos Serviços e Forças de Defesa e Segurança, dada a sua importância colaborativa sobretudo
em tempo de paz, tanto que considera Sarmento (2012) que a reconﬁguração do conceito de
segurança ao nível conceptual permite questionar, a segurança como bem público, se a
proliferação de segurança privada, até ao nível de grandes multinacionais com efectivos,
bem treinados e tecnicamente equipados, podem contribuir para garantir a segurança pública?
Como defende Durão (2008) as agências privadas surgem cada vez mais em programas de
parceria pelo policiamento público e é observável uma certa erosão das fronteiras entre
público e privado em matéria de controlo social que nos dias de hoje assume um papel
complementar e subsidiário do Estado no quadro da política de segurança interna e em
resultado das necessidades e solicitações dos cidadãos em geral, visando aumentar a sua
segurança e qualidade de vida.
É sem dúvidas que no entender do Valente (2006) a segurança privada vem “cavar” um
escopo entre o pobre e o rico, “perda da sujeição ao direito, a consequente perda da protecção
de direitos fundamentais pessoais e a perda por parte do Estado do conjunto na prevenção e
repressão do crime”. É notório que muitas multinacionais que exploram os recursos naturais
são detentoras de uma força de segurança privada em detrimento da segurança estadual.
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5. O PARADIGMATISMO CONCEPTUAL DE DEFESA E SEGURANÇA NA
POLÍTICA SECURITÁRIA
Com a emergência da I Guerra Mundial, os Estados tendem cada vez a reforçar os
mecanismos de Segurança e Defesa, de forma a salvaguardar os seus interesses Económicos,
Sociais, Culturais. A comunidade internacional pávida pelas políticas militares e a corrida
armamentista que vocacionou a II Guerra Mundial tanto pelo impacto da colonização nos
Países Africanos foram surgindo desaﬁos ao novo paradigma realista de Segurança e Defesa.
Constituem principais eventos deste paradigma, dentro os demais, a queda do Muro de
Berlim, o ﬁm da Guerra Fria, ataques terroristas contemporâneos, o cenário da securitização e
da globalização que surgem diante das novas ameaças dando espaço para o novo conceito de
segurança.
Segurança e defesa são dois conceitos tradicionalmente inseparáveis, porque se a
segurança signiﬁca "the guarantee of safety" conjunto de previdências que tornam a guerra
improvável, que colocam as negociações como anteparo da beligerância, e que procura
assegurar a paz como situação normal entre os Estados (Scruton, 1982) e a defesa é vista
como o conjunto de medidas e acções do Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa
do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente
externas, potenciais ou manifestas, ou seja, a defesa é a acção efectiva para se obter ou
manter o grau de segurança desejado (Rodrigues, 2013). Sustenta Nhamutole (2015) que a
segurança como ﬁm do Estado prossegue três objectivos a garantia dos direitos dos cidadãos
proporcionados pelas normas jurídicas, a salvaguarda da ordem constitucional democrática
contra perturbações graves de origem interna e a preservação da comunidade contra agressões
e ameaças externas, no entanto, a distinção entre a dimensão interna e externa é cada vez
mais duvidosa.
Tanto que a segurança não é, nem deve ser pressuposto da liberdade, nem a liberdade deve
ser pressuposta da segurança. A liberdade é fundamento da existência humana, conquanto a
segurança é fundamento da coexistência (e sobrevivência) humana (Valente, 2015). O
conhecimento profundo dos regimes das forças de defesa e segurança na ordem política
contribui na compreensão do modelo de segurança e defesa em especial, em tempo de paz.
A acção da defesa muitas vezes é embutida no panorama de segurança traduzida como
condição que permite ao país preservar sua soberania e integridade territorial, promover seus
interesses nacionais, livre de pressões e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seus
direitos e deveres constitucionais. Pode esta perspectiva ser enfocada a partir do indivíduo, da
sociedade e do Estado, do que resultam conceptualizações diferenciados dos dois conceitos
“defesa e segurança”. Face à interligação de Segurança e Defesa conceptualmente, a
segurança, quando qualiﬁcada de segurança nacional, faz evidenciar todos os objectivos da
defesa, daí emerge numa primeira aproximação, a preparação dos meios dissuasores da
agressão, numa segunda fase, culminar das intervenções beligerantes, factos testemunhados
pela mais antiga forma de história. Esta segurança constitui a condição primordial em que o
Estado, a sociedade ou os indivíduos se sentem livres de riscos, pressões ou ameaças,
inclusive de necessidades extremas.
Não obstante o termo defesa estar associado à componente História Militar, e a segurança
à História Policial de égide pública para a convivência dos pares numa comunidade
politicamente organizada, Pedroso (2011) refere que diferentemente de outros tipos de
história, a História Militar é a mais antiga forma de história. A própria etimologia da palavra
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história remete a Heródoto (485-420 a.C.), autor das histórias, relato minucioso das guerras
entre gregos e persas, entre os séculos IV e V a.C. A história da guerra do Pelo poneso, de
Tucídides (460-400 a.C. As histórias de Políbios (203-120 a.C.) relatando a história das
Guerras Púnicas entre Roma e Cartago (264-146 a.C.), dentre outras, só para elucidar a
sustentabilidade da antiguidade militar.
Nos mesmos moldes, Savian e Lacerda (2009) referem que a História Militar é a parte da
História da Humanidade que nos permite reconstituir a História da Doutrina Militar, dotado
de princípios pelos quais os exércitos têm-se preparado (organizado, equipado, instruído e
desenvolvido as forças morais) para a eventualidade de conﬂitos e se empregados em guerras,
enquanto a história de segurança na componente tradicional e traduzida pelo surgimento de
corpos de polícia que a primeira função era de proteger o soberano e com a evolução da
mentalidade humana passou a ser um direito que deve ser exercido por todos e com
limitações de poder público.
Moçambique não é excepção quanto a antiguidade da história militar. É um país que vem
do confronto de duas guerras, dentre elas, a guerra contra o colonialismo português que durou
10 anos (1964 a 1974) e a guerra civil entre o então Frente de Libertação de Moçambique
(FRELIMO) e a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) que durou cerca de 16 anos
(1975 a 1992). O domínio colonial em Moçambique durou quase 477 anos. A história revelanos que a insurreição armada se deu no dia 25 de Setembro de 1964 e a 25 de Abril de 1974 é
derrubado o regime que governava Portugal, acto que ﬁcou conhecido como a “Revolução
dos Cravos” tendo sido libertos aproximadamente cinquenta países da autocracia, seguindose democratização que teve início no Sul da Europa, América Latina, Ásia, e Leste Europeu e
nas Repúblicas da Antiga União Soviética.
A história constitucional moçambicana refere que a Constituição de 1975 visava a
fundação do Estado e desenvolvimento dos direitos e liberdades fundamentais, a de 1990
centrava se na democratização e, a de 2004 assenta no carácter soberano do Estado de Direito
democrático e a actual Constituição revista em 2018 visou no fundo acomodar situações
descentralização acordadas pelos dois maiores partidos políticos com assento na assembleia
da República.
Não obstante os princípios basilares no âmbito da defesa e segurança, evidencia-se a
existência do dispositivo legal que regula o paradigmatismo conceptual da Defesa e
Segurança, e de forma cronológica, em Outubro de 1997 é publicada a Lei que aprova a
Política de Segurança e Defesa – Lei nº 17/97, de 01 de Outubro e a Lei da Defesa Nacional
das Forças Armadas - Lei nº 18/97, de 01 de Outubro. Mais tarde é aprovada a Lei das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique - Lei nº 26/99, de 28 de Outubro, seguida da aprovação
da Estrutura Orgânica das Forças Armadas de Defesa de Moçambique pelo Decreto-lei nº
41/2011 e a Lei Base da PRM- Lei nº 16/2013, de 12 de Agosto e outros instrumentos
associados à defesa e segurança.
Em Moçambique, um Estado de direito democrático, as Forças de Defesa e Serviços de
Segurança subordinam-se à Política de Defesa e Segurança e devem a ﬁdelidade à
Constituição e à Nação. À luz do ordenamento jurídico moçambicano, o art.º 7.º da Lei nº
17/97, de 01 de Outubro, estabelece que a Defesa Nacional é deﬁnida como “a actividade
desenvolvida pelo Estado e pelos cidadãos, que visa assegurar a Independência e a Unidade
Nacional, preservar a soberania, a integridade e a inviolabilidade do país e garantir o
funcionamento normal das instituições e a segurança dos cidadãos contra qualquer ameaça ou
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agressão armada”. Na perspectiva doutrinária, Rodrigues (2013.p.7) considera Defesa
Nacional ser "genericamente entendida como o conjunto de actividades necessárias para
garantir a segurança do país", por se tratar de "uma função essencial do Estado, a qual está
relacionada com a sua existência e sobrevivência".
Não obstante o estabelecido no art.º 12º da Lei nº 17/97 de 01 de Outubro, que “a ordem,
segurança e tranquilidade públicas são assegurados pela Polícia da República de
Moçambique e demais instituições criados por lei, com apoio da sociedade em geral”
constituem alicerce quanto à Segurança Interna, conforme sustenta Carvalho (2009, p. 119)
que a segurança interna “ compreende quatro domínios fundamentais, os quais são
complementares e interdependentes entre si: Prevenção Criminal, Ordem pública,
Investigação Criminal e Informações” na mesma linha defendida por Fernandes (2014, p. 11),
da qual concordamos “a Segurança Interna enquanto actividade, não pode ser prosseguida
sem Inteligência ou numa perspectiva tradicional, sem informações”, pois é nesta perspectiva
que o sistema de defesa e segurança na sua conceptualização constitui um paradigma na
política de defesa e segurança quanto aos propósitos.
No que concerne a segurança em sentido lato sensu o legislador reconhece e legitima
a PRM na missão da segurança interna, e de facto, para o cumprimento dessa missão, passa
necessariamente pela articulação e colaboração com as demais instituições, cuja área de
prevenção, investigação e instrução de processos-crime, optou por criar o Serviço Nacional
de Investigação Criminal (SERNIC), através da Lei nº 2/2017, de 09 de Janeiro, um serviço
de natureza paramilitar auxiliar da administração da justiça, com vista a responder com
eﬁcácia e eﬁciência os desaﬁos de prevenção, investigação criminal e da instrução
preparatória de processos-crime.
É de grande importância referenciar que a função da PRM preceituada no n.º 1 do art.º
254.º da CRM e na Lei nº 16/2013, de 12 de Agosto, se alcança quando se materializam os
objectivos fundamentais do bem-estar material, espiritual e de qualidade de vida dos cidadãos
- (al. c) do art.º 11.º da CRM), da defesa e a promoção dos direitos humanos e da igualdade
social e da igualdade perante a lei - (al. e) do art.º 11.º da CRM) e do reforço da democracia,
da liberdade, da estabilidade social e da harmonia social e individual - (al. f) do art.º 11.º da
CRM), (Manuel, 2015). Em tempo de paz, em cenários de perturbação da ordem e
insegurança complexa no país, são chamados serviços e forças de defesa e segurança para
garantir a reposição da ordem e segurança de pessoas e bens, como uma das soluções para
garantir o gozo de direitos, liberdades e garantias constitucionalmente estabelecidos.

6. A GLOBALIZAÇÃO E A PROLIFERAÇÃO DE NOVAS AMEAÇAS DE (IN)
SEGURANÇA NA SOCIEDADE EM REDE
A globalização, na óptica de (Santos, 2001, p. 31) é a “intensiﬁcação das relações sociais
em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais
são modelados por eventos ocorrendo a milhas de distância e vice-versa”. Esta globalização
não é mais do que uma transgressão e a remoção de fronteiras, trata-se de um fenómeno
complexo que envolve proporções diversiﬁcadas, tais como, nações e nacionalidades,
regimes políticos e projectos nacionais, grupos e classes sociais, economias e sociedades,
culturas e civilizações (Inácio, 2010).
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A globalização não é um fenómeno novo e o seu início esteve ligado à Revolução
Industrial, ao aperfeiçoamento das formas do Estado Moderno e ainda às máquinas a vapor e
às linhas telegráﬁcas, cujo temporal compreende a segunda metade do século XIX e início do
século XX, seguida com a Queda do Muro de Berlim e a implosão da URSS e a teia da rede
tecnológica veriﬁcada na segunda metade do século XX (1989 e 1991) associado à
supremacia do mercado e do mercado livre e ﬂuxo do mercado cambial. A globalização
reforçou as políticas públicas de seguranças internos dos Estados. Reﬂecte-se que a Queda do
Muro de Berlim marcou a expansão do fenómeno da globalização e o atentado terrorista do
World Trade Center, 11 de Setembro de 2001, assinalou o início das revezes do mundo
moderno.
Para Inácio (2010) a globalização é uma fase posterior à internacionalização e à
multinacionalização, que reﬂecte a crise em que o Estado está mergulhado, bem como os
esclarecimentos políticos que levaram ao seu fracasso faz com que os riscos e ameaças que
antes estavam longínquos gerem, igual ou pior insegurança do que aqueles que estão mais
próximos, resumindo-se num vasto campo de conﬂitos entre grupos sociais, Estados e
interesses hegemónico.
Desde o ﬁnal do séc. XX, as novas tecnologias de informação e comunicação têm
apresentado uma evolução célere, originando uma mudança radical na forma como as pessoas
se relacionam até na presente era (Domingos, 2015) e é sem dúvidas que a segurança hoje
não pode ser contida por muros. As fronteiras físicas já não isolam e pouco signiﬁcam (Silva,
2012). Outrossim, David Lyon descreve que os países com menos recursos têm mais medo de
serem absorvidos por um novo império transnacional ou de se tornarem tecnologicamente
dependentes dos EUA ou do Japão do que de deslizarem para um ameaçador estatuto
terceiro-mundista. Hoje, a internet é considerada como um “grande veículo catalisador de
mudanças na comunicação, na coordenação e no controlo das organizações entre as quais as
de origem pública. A aposta na sociedade da informação e nas novas tecnologias,
acompanhada pela modernização das instituições são fundamentais para o desenvolvimento
social” (Mateus, 2008, p. 2). A internet cresceu a um ritmo impressionante, atingindo uma
escala gigantesca, mudando a forma de ver o mundo para sempre e ampliando as
possibilidades de uso do computador como fonte de informação e comunicação, tanto que a
disseminação da informação signiﬁca que o poder será distribuído de forma mais vasta e as
redes informais vão minar o monopólio da burocracia tradicional, segundo sustenta
(Rodrigues, 2010), (Nye, 2012).
No mundo actual é irrenegável uma sociedade da informação que se traduz num modo de
desenvolvimento social e económico em que a aquisição, armazenamento, processamento,
valorização, transmissão, distribuição e disseminação de informação conducente à criação de
conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um
papel central na actividade económica, na criação de riqueza, na deﬁnição da qualidade de
vida dos cidadãos e das suas práticas culturais. O conceito de Sociedade da informação surge
nas décadas de 60 e 70, associado às correntes ﬁlosóﬁcas e a algumas Teorias Sociológicas
que defendiam o conceito de pós-industrialismo (Lyon, 1992, p. 2). Tanto que as raízes do
conceito de sociedade da informação estão interligadas num complexo novelo, sendo muito
difícil desemaranhar os diversos ﬁos correspondentes a várias tentativas de previsão social, a
políticas governamentais, à especulação futurista e à análise social empírica, como aborda
(Lyon, 1992).
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Domingues (2015) alerta que o mundo se transformou numa complexa teia de redes, cujos
nós, se encontram interligados. A sociedade em rede assume-se como uma realidade profícua
em inovação e desenvolvimento, contudo, é também promotora de novos perigos e desaﬁos,
entre eles o cibercrime. Não deixando de evidenciar que a componente protecção das infraestruturas críticas de informação, tornou-se não só uma necessidade como um imperativo
(Caldas, 2011), tanto que o uso das tecnologias de informações deve ainda ser vista numa
dupla visão, a primeira que consubstancie claramente um “optimismo tecnológico” e a outra
no “pessimismo tecnológico”, não obstante, por um lado, as tecnologias de informação
podem servir para libertar forças de cidadania e fazer desabrochar solidariedades à escala
planetária, por outro, não é legítimo abandonar os mais desprotegidos e deixar criar uma
classe de infoexcluídos na sociedade em rede.
A sociedade de rede pese embora constituir uma inovação tecnológica e útil na área de
segurança “não há dúvida de que a habilidade para obter uma informação crucial, contaminar
as bases de dados ou criar desordem nos sistemas de comunicação-chave, se converteu numa
arma importante no novo ambiente tecnológico” (Castells, 2007, p. 190). O conceito de
sociedade em rede foi proposto pelo Castells e é marcada pela revolução da tecnologia da
informação; a crise económica do capitalismo e do estatismo e a sua reestruturação, o apogeu
dos movimentos sócio-culturais (Castells, 2003). Outrossim, a sociedade em rede é uma
revolução tecnológica, centrada nas tecnologias de informação e começou a remodelar-se, de
forma acelerada, a base material da sociedade. A sociedade em rede revela uma era muito
promissora no sentimento de (in) segurança na globalidade dada a rapidez da propalação da
informação tanto quanto um novo sentimento no homem que terminará por agir e operar no
seio de um ambiente a uma velocidade superior àquela a que no passado se submetia
(Martins, 2012).
Hoje em dia aclama-se que os meios de comunicação tenham uma função preponderante
na nossa sociedade contribuindo para a educação e efectivação da justiça social e da
liberdade. Para Toﬄer (1987) a justiça social e a liberdade dependem hoje cada vez mais da
maneira como cada sociedade trata três questões: a educação, a tecnologia da informação e a
liberdade de expressão, tanto que é notória a prevalência das expressões associadas a rede,
crime e espaço. Na sociedade em rede, muitas vezes se discute a questão da liberdade de
expressão quando são abordadas questões de segurança, o que se traduz numa clara violação
dos direitos constitucionalmente estabelecidos, tanto que a liberdade de expressão é
interpretada não ao seu verdadeiro sentido, ou seja, é usada para incitação à violência e
fomento a desinformação nos factos sensíveis relacionados a defesa e segurança,
condicionando a intervenção da justiça.
O Ciberespaço por exemplo, entendida como uma rede global de infra-estruturas de
tecnologias de informação interligadas entre si, integra inúmeros computadores
interconectados, servidores, routers, switches e cabos que serve de suporte,
tecnologicamente, às infra-estruturas críticas e a muitos serviços críticos (Fernandes, 2012),
(Caldas, 2013, p. 90) esta rede é associada ao termo ciberpoder que consiste na capacidade de
obter resultados desejados através do uso de recursos informativos do ciberdomínio
interligados a nível electrónico (Nye (2012) como caso drones de vigilância e de recolha de
informações no cibersegurança.
O termo Cibersegurança é deﬁnida como precauções e acções que podem ser utilizadas
para proteger o ciberespaço, tanto nos domínios civil como militar, contra ameaças
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decorrentes da independência das suas redes e infra-estruturas informáticas ou que as possam
daniﬁcar, procura manter a disponibilidade e a integridade das redes e infra -estruturas e a
conﬁdencialidade das informações nelas contidas (Caldas, 2013). Não obstante, no
ciberespaço é notório diversas ameaças, denominadas “Ciberataque” que é vista como um
ataque lançado geralmente a partir de um computador recorrendo ao método de intrusão e que
tem como ﬁnalidade adquirir, explorar, perturbar, romper, negar, degradar ou destruir
informação constante em computadores ou em redes de computadores, em sistemas e
equipamentos electrónicos ligados a outros equipamentos ou sistemas ou que partilham a
mesma estrutura de energia ou o mesmo espaço de emissão electromagnética, bem como os
próprios computadores, redes de computadores, sistemas e equipamentos (Moreira, 2012)
Nos últimos anos, em especial nas cidades, tem-se veriﬁcado drones desconhecidos a
sobrevoarem às residências e instalações das instituições do Estado ou pontos estratégicos
cuja ﬁnalidade é desconhecida. Parece estarmos numa situação de insegurança e perante
actos de espionagem, a que denominarmo-emos por ciberespionagem que é a arte de espiar
com recurso a meios e técnicas evoluídas tecnologicamente no seio do ciberespaço, que
possibilitam a obtenção de dados e informação de forma ilícita (Silva, 2014) paralelamente a
ciberguerra que consiste em conduzir, e preparar-se para conduzir, operações militares de
acordo com os princípios da informação.
A globalização e a sociedade em rede são factos que proliferam as novas ameaças no
ciberespaço tanto que as tecnologias de informação e comunicação são tão vulneráveis dada a
rapidez da realização das acções e a grande capacidade de cobertura espacial que as detêm.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O paradigma dos conceitos de defesa e segurança nas políticas de defesa e segurança é
compreendido como um problema que emergente desde as transformações das sociedades
contemporâneas, não só por serem conceitos multifacetados e interligados em concomitante à
liberdade, mas porque provoca uma certa tensão entre o cidadão, as forças de defesa e
segurança e a soberania de um país. Após 43 anos da independência e 26 anos de paz (ﬁm da
Guerra Civil), o país enfrentou uma conjuntura política militar, quase 4 anos, desde 20122015, com o culminar dos confrontos armados na região centro de Moçambique entre forças
governamentais e as forças residuais da Resistência Nacional Moçambicana que culminou
com assinatura de Acordos de Paz.
Não obstante o país viver num ambiente não declarado de guerra e nem de conﬂitos com
inimigo conhecido, nota-se uma série de insurgentes armados e grupos radicalizados
intensiﬁcados desde 2016 no norte da Província de Cabo Delgado, tal modo que cria um
sentimento de (in) segurança e de medo, instabilidade política, social e económica naquela
parte do país. Este tipo de acções obriga com que o Estado trace estratégias de defesa e
segurança eﬁcazes e eﬁcientes e adopção de novos mecanismos de coordenação e cooperação
entre actores-chave, em especial, a comunidade local com vista a garantir a auto-vigilância
face aos riscos e as ameaças de segurança, e assegurar que as autoridades façam a reposição e
manutenção da ordem e segurança nas comunidades, tanto quanto a descoberta e
responsabilização dos agressores de modo a devolver o sentimento de (in) Segurança e a paz
jurídica que todos almejam.
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Outrossim, com a emergente descoberta dos recursos naturais no país tem sido dita como
um dos precursores da insegurança económica das populações locais, imperando um reforço
do sentimento de insegurança com vista a garantia da segurança humana e económica por
meio de cooperação mútua, posição essa que pode, no nosso entender não proceder. Tanto
que a existência de eventuais grupos radicais e insurgentes armados e a propensão da
criminalidade associada aos múltiplos factores, tais como o desemprego, a desigualdade
social e o elevado custo de vida face as actuais políticas internacionais monetárias e
económicas contribuem para o aumento do sentimento de insegurança desaﬁando aos
serviços e forças de defesa e segurança no reforço de mecanismos de segurança interna de
forma a salvaguardar os interesses do Estado moçambicano.
Não obstante estarmos numa sociedade de rede e globalizada, a frenética utilização das
tecnologias de informação e comunicação constitui outro factor de incremento do índice de
insegurança, cuja sua má utilização são nocivas a segurança de pessoas e bens e a defesa da
soberania do Estado na medida que os usuários destes, encapados pela liberdade de expressão
têm eventualmente incitado actos que consubstanciam atentadoras a segurança e criadoras de
insegurança.
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DA CULTURA ORGANIZACIONAL MILITAR À EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: UMA
ANÁLISE SOBRE AS FORÇAS ARMADAS DE DEFESA DE MOÇAMBIQUE

Coronel Sebastião Eduardo Timane 5
RESUMO
O presente artigo faz uma breve análise sobre a cultura organizacional e, de forma particular, a cultura
organizacional militar, procurando fazer uma ponte entre esta e a educação para a cidadania no contexto militar.
O objectivo deste artigo é investigar como é que a cultura de uma organização contribui para a manutenção e
fortalecimento dos seus valores. Na breve análise sobre cultura organizacional, o estudo faz uma integração a
partir da perspectiva de Rubbins (2004), onde se identiﬁcam sete características básicas que, na opinião deste
autor, captam a essência da cultura de uma organização. No contexto militar faz-se análise da cultura
organizacional militar a partir da perspectiva de autores como Brito e Perreira (1996), Bilhim (2001), Cobra
(2005), Feliciano (2012), chegando a conclusão de que o exército é detentor de uma cultura organizacional
muito própria, assente em pressupostos de diferenciação hierárquica rígidos e bem deﬁnidos. De seguida,
explora-se o contexto militar moçambicano, onde se desenvolve um percurso da estratégia de socialização para
a transformação de um cidadão civil para um cidadão militar. Tendo-se constatado que, para o exército,
convergem cidadãos oriundos de todos os grupos étnicos e linguísticos de Moçambique, dada a particularidade
de Moçambique ser uma nação multicultural com características únicas. O estudo termina fazendo uma ponte
sobre a cultura organizacional e a educação para cidadania, ambos no contexto militar.
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FROM MILITARY CULTURAL ORGANIZATIONAL TO EDUCATION FOR
CITIZENSHIP: ANALYSIS ABOUT MOZAMBIQUE DEFENSE FORCE
ABSTRACT
The present study does a brief review about organizational culture and particularly the military
organizational culture making a bridge between this and the education for the citizenship in the military context.
In the brief review about organizational culture the study does integration from Rubbins (2004) perspective,
where seven basic characteristics are identified that in the opinion of this author capture the essence of culture of
an organization. In the military context an analysis of military organizational culture is done from the
perspective of some authors and then the Mozambican military context where a strategy course of socialization
is developed for a civil citizen transformation to a military citizen. The study ends up doing a bridge on an
organizational culture and the education for the citizenship, both in the military context.
Key words: Mozambique Defense Forces, military organizational culture, citizenship.
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1. INTRODUÇÃO
Robbins (2004) deﬁne cultura organizacional como um sistema de valores compartilhados
pelos membros, e que difere uma organização da outra. Esse sistema constrói-se com base
nas características valorizadas pela organização. De acordo com as pesquisas veriﬁcadas por
Robbins, seriam sete as características básicas que, em conjunto, captam a essência da cultura
de uma organização:
1. A inovação e a sucessão de riscos. O grau em que os funcionários são estimulados a
ser inovadores e a assumir riscos.
2. A atenção aos detalhes. Trata -se do grau esperado de precisão, análise e atenção aos
detalhes.
3. A orientação para os resultados. O grau em que os dirigentes focam os resultados mais
do que as técnicas e os processos empregados para alcançá-los.
4. A orientação para as pessoas. O grau em que os dirigentes levam em consideração o
efeito dos resultados sobre as pessoas na organização.
5. A orientação para a equipa. O grau em que as actividades de trabalho são organizada s
mais em função das equipas do que dos indivíduos.
6. Agressividade. O grau em que as pessoas, em vez de afáveis e acomodadas, são
competitivas e agressivas.
7. A estabilidade. O grau em que as actividades organizacionais enfatizam a manutenção
do status quo em conformidade com o crescimento.
Cada característica existe num contínuo cujo grau varia do mais baixo para o mais
elevado. Uma avaliação fundamentada nas características acima mencionadas revelará um
quadro complexo da cultura organizacional. Esse “retrato” sustenta “o sentimento de
compreensão compartilhada que os membros têm a respeito da organização, como as coisas
são feitas e de como eles devem se comportar” (Robbins, 2004, p. 240). Neste sentido, a
cultura organizacional refere-se à maneira como os funcionários percebem as sete
características apresentadas, e não ao facto de gostarem ou não delas.
Ainda segundo a análise de Robbins (2004), existem culturas fortes e culturas fracas.
Numa cultura forte os valores essenciais da organização são intensamente acatados e
compartilhados. Quanto mais membros os aceitarem e quanto maior for o comportamento
assente nesses valores, mais forte será a cultura. Assim, uma cultura forte exercerá inﬂuência
mais acentuada sobre as atitudes dos seus membros. Transpondo estas observações para o
contexto militar, sabemos que tradicionalmente a cultura organizacional militar é considerada
uma “cultura forte”, consubstanciando o que nas palavras de Robbins é designado por um
“um clima interno de alto controle comportamental” (p. 242).
Robbins (2004), fazendo referência ao papel da cultura, aﬁrma que ela cumpre diversas
funções numa organização: desempenha o papel de deﬁnidora de fronteiras, ou seja, cria
distinções entre uma organização e outras; proporciona um sentido de identidade aos
membros; facilita o alinhamento do comportamento do indivíduo com algo que se sobrepõe
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aos interesses individuais; estimula a estabilidade do sistema social. A cultura é o “alicerce
social” que ajuda a manter a organização coesa, fornecendo os padrões adequados para
fundamentar o que os seus membros vão fazer ou dizer. Podemos considerar que estes
elementos são de facto determinantes, quando pensamos no contexto da organização militar.
Assim, tendo como objecto de investigação a cultura organizacional militar e a educação
para a cidadania, o estudo tem como objectivo geral investigar como é que a cultura de uma
organização contribui para a manutenção e fortalecimento dos seus valores. Também
constitui objectivo deste estudo analisar como é que a cultura organizacional militar, no
contexto das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, pode contribuir para a manutenção
e incremento dos valores da instituição militar; da cidadania; bem como da
moçambicanidade.
A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo baseou-se numa revisão da
literatura, que permitiu enquadrar e desenvolver um percurso textual, analisando o contexto
em estudo de forma a alcançar, a partir do objecto, os objectivos delineados.

2. CULTURA ORGANIZACIONAL MILITAR
Como grande parte das organizações, o Exército é detentor de uma cultura
organizacional muito própria, que assenta em pressupostos de diferenciação hierárquica
rígidos e bem deﬁnidos.
Para Grilo (2003), a cultura militar é um conjunto de valores, costumes, tradições e, a
postura ﬁlosóﬁca que, ao longo do tempo, criou elos institucionais comuns. Desde sempre
pode ser encontrada uma matriz comum a todos os militares relacionada com as expectativas
comuns relativas a padrões de comportamento, disciplina, trabalho de equipa, lealdade, dever
e abnegação e, nos costumes que apoiam esses valores.
A especiﬁcidade da vida militar caracteriza -se por aspectos de natureza puramente
prática, como o uso de uniforme, a vivência em unidades militares, os “rituais” de tratamento
entre militares, bem como por outros aspectos no campo de valores, como disciplina,
dedicação, o sentido de dever, a coragem, a lealdade e o espírito de corpo até ao
compromisso de sacrifício da própria vida. Estas características conferem aos militares uma
identidade muito própria, que tradicionalmente tem conduzido a uma distinção entre militares
e civis (Grilo, 2003). A cultura militar tem a ver, essencialmente, com o modo como as coisas
são executadas na organização militar. Consiste nos valores aceites, ﬁlosoﬁas, tradições e
costumes que são passados a cada geração sucessiva de militares, para criar uma cadeia de
valores proﬁssionais partilhados e desta identidade partilhada ﬂorescem objectivos comuns.
Ainda de acordo com Grilo (2003), citando James Burk (1999), os quatro elementos
essenciais da cultura militar são, a disciplina, os valores proﬁssionais, a cerimónia, a etiqueta,
a coesão e espírito de corpo.
A disciplina é considerada como factor essencial que diferencia as Forças Armadas de
uma turba armada. O Exército advoga altos padrões da disciplina porque sabe que a
disciplina é a qualidade que permite às formações militares operarem no mais exigente
ambiente de combate (Grilo, 2003). Embora a disciplina seja apoiada pelo sistema de
punições e louvores, a disciplina militar moderna emana essencialmente da coesão da
unidade e do exemplo demonstrado pelos líderes, não bastando apenas o sistema de sanções.
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O sistema de valores profissionais do Exército centra-se tradicionalmente no imperativo
de combate. Das exigências do campo de batalha que nascem os valores militares
tradicionais, como sejam cumprir a missão e, se necessário, com o sacrifício da própria vida,
a coragem física e moral e a disciplina. Por sua vez, da Constituição da República de
Moçambique emanam os valores de obediência a autoridade legal; o respeito pela submissão
à autoridade civil; respeito e lealdade para com os camaradas; para com a unidade e para com
a Nação (Grilo, 2003).
As manifestações mais visíveis da cultura militar são talvez a sua cerimónia e a etiqueta
(protocolo), nomeadamente saudações, uniformes, medalhas e condecorações, que são
imperativos institucionais para reconhecer a autoridade legal, o controlo ou camuﬂagem da
ansiedade, a aﬁrmação da solidariedade e a celebração individual ou de unidade (Grilo,
2003).
Para Grilo, as cerimónias ajudam a forjar uma identidade comum. Embora as cerimónias
excessivas ou a etiqueta formal em demasia possa condicionar o moral, as cerimónias
militares resultam frequentemente num factor positivo, especialmente quando servem para
celebrar a coragem militar e ligar o Exército à Nação e à sociedade que serve. O simbolismo
poderoso que pode ser colocado nas paradas e cerimónias comemorativas demonstra respeito
do País pelos seus militares e Forças Armadas, pelo que o laço essencial entre as Forças
Armadas e sociedade civil é fortalecido.
A coesão e o espírito de corpo são a quarta fundação da cultura do Exército. A coesão é o
sentido de sacrifício compartilhado e a identidade que liga os membros dos Ramos aos seus
camaradas de armas (Burk, 1999, citado em Grilo, 2003, p. 11). O espírito do corpo no
orgulho na unidade e no Ramo como um todo. A moral está intimamente relacionada e
representa o nível de entusiasmo e satisfação sentidos pelos militares da unidade. Todos os
três são essenciais, mas podem tornar-se disfuncionais se conduzirem a uma confusão de
lealdades, impedirem a integração de novos militares, ou constituírem um motivo para
encobrir comportamento ilegal ou pouco ético. A coesão e o espírito do corpo são
subprodutos capazes de unir os militares mesmo sob provações e que frequentemente
tipiﬁcam o Exército, permanecendo essências a prontidão de combate.
No Exército, tanto a especialização como a departamentação têm uma relação próxima
com a formação proﬁssional e académica, pois estes conferem um estatuto hierárquico que
delimita e condiciona o acesso a variadas especialidades. “Uma vez que a autonomia é de
importância crucial para a especialização social, ou seja, para os proﬁssionais muito
qualiﬁcados, a presença de uma variedade de tipos proﬁssionais, aconselha a diferenciação
horizontal por especialidade ocupacional” (Bilhim, 2001, p. 136).
Para Cobra (2005), nas Forças Armadas a Diferenciação Vertical é intrínseca, consistindo
numa resposta à crescente diferenciação horizontal e servindo de mecanismo de controlo em
função dos vários níveis de subordinação. No que se refere ao grau de formalização da
organização militar, este está associado ao elevado grau de estandardização das tarefas, que,
por sua vez, estão pré-estabelecidas em função de quem as efectua. O exército pode ser
considerado como uma organização altamente formalizada, com bastantes tarefas
codiﬁcadas, e com pouca tolerância em relação à faixa de variação das regras que deﬁnem as
tarefas.
A formalização é, assim, segundo Bilhim “um recurso organizacional para regular o
comportamento dos seus membros” (2001, p. 143). Além de formalizada, a organização
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militar é também centralizada. Podemos constatar a necessidade da concertação do poder e da
autoridade no processo de decisão, devido à necessidade imperiosa de legitimação
institucional das ordens, pela hierarquia de comando e, consequentemente, de toda a cadeia
burocrática (Bilhim, 2001).
A cultura é uma noção forte que as organizações têm de si mesmas como entidades, a qual
se reﬂecte nos seus próprios valores, históricos, mitos e lendas. A cultura como variável
organizacional, a ideia básica é captar as normas, os valores e as crenças que estão
subjacentes à vida organizacional e que resultam dum processo mais ou menos longo de
socialização e ajustamento mútuo (Bilhim, 2001). Quanto mais forte for a cultura, menos os
gestores precisarão de desenvolver a formalização para regular os comportamentos, e esta
regulação e guia terá sido interiorizada pelos indivíduos quando eles aceitam a cultura
organizacional (2001).
Pode-se considerar que o Exército possui uma cultura forte, pois cria grande impacto no
comportamento individual, pois baseia-se em processos ressocializadores. O resultado da
existência de uma cultura forte dentro do exército reﬂecte-se no baixo absentismo e nos
elevados índices de coesão e lealdade (Cobra, 2005).

3. A INICIAÇÃO À CULTURA MILITAR: AS ESTRATÉGIAS DE
SOCIALIZAÇÃO E OS SEUS RITUAIS
O processo de socialização na cultura militar tem um carácter bastante distinto e peculiar,
que propõe “transformar um civil num militar (Brito & Pereira, 1996) ”. Esta transição, que
se processa de forma abrupta, súbita, é uma espécie de choque cultural, um rito de passagem,
que se inicia com o recrutamento militar, e que, para o caso das Forças Armadas de Defesa de
Moçambique, é estabelecido nos termos da Lei n.º 32/2009, de 25 de Novembro e do
respectivo Decreto Regulamentar n.º 7/2010, de 15 de Abril.
Chiavenato (2006, p. 109) deﬁne recrutamento como sendo “um processo de comunicação
e divulgação das organizações ao Mercado de Recursos Humanos (MRH) sobre as suas vagas
e oportunidades de trabalho, no intuito de atrair candidatos com o perﬁl desejado para
participarem do processo selectivo destas vagas”.
O processo de Recrutamento Militar, segundo a Lei n.º 32/2009, é a operação de
recrutamento geral que tem por ﬁnalidade obter a informação de todos os cidadãos que
atingem, em cada ano, a idade do início das obrigações militares. A mesma lei acrescenta que
Recruta é o cidadão classiﬁcado como apto. Designação que se mantém até a incorporação
ou, não sendo incorporado, até ao alistamento na reserva territorial. Por “Recrutamento
Militar” entende-se o conjunto de operações necessárias à obtenção de meios humanos para o
ingresso nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
Podemos considerar que a primeira fronteira consiste no facto de o mancebo ser
submetido ao ritual sequenciado de selecção. No caso moçambicano, e segundo a Lei acima
referida (Lei do Serviço Militar), estabelece-se que para fazer parte das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique, o cidadão começa por se recensear aos dezoito anos e aos dezanove
anos, é submetido às Provas de Classiﬁcação e Selecção (PCS).
Os candidatos à carreira militar começam por realizar inspecções médicas para o
apuramento do seu estado de aptidão segundo a condição militar. Após o resultado destas
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provas, apto; inapto ou aguardar classiﬁcação , poderá vir a ser incorporado ou inscrito na
reserva territorial.
Uma vez realizada essa etapa do processo de selecção, os aprovados são submetidos a
uma rigorosa triagem que envolve desde as provas de aptidão física e entrevistas com o
pessoal afecto ao recrutamento, segundo o número de vagas abertas para o ingresso nas
Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Nos exames médicos, a organização procura
seleccionar candidatos que tenham uma boa conﬁguração física e gozem de plena saúde.
Por Socialização entende-se
“transformar um indivíduo (…) inculcando lhe categorias de pensamento e um sistema de ideias,
crenças, tradições, valores morais, proﬁssionais ou de classe, dos quais alguns são irreversíveis, e
outros, pelo contrário, mudam em função de novas aprendizagens e de situações vividas”
(Feliciano, 2012, p. 10).

O uso de múltiplos instrumentos ﬁdelizadores, consubstanciado no crescimento de uma
personalidade própria, constitui um importante vector do processo formativo, dando forma ao
sistema de ideias, atitudes e valores que são desejáveis no exercício da proﬁssão militar.
Brito e Pereira (1996), tomando como categorias de análise as estratégias de
socialização propostas por Van Maanen (1989), propõem uma leitura das especiﬁcidades da
pedagogia da cultura militar. A iniciação da cultura militar, realizada através do curso de
formação de soldados, instrução básica militar, é de natureza formal, com a duração de
noventa dias úteis, para o caso moçambicano, onde os mancebos são tratados de forma
colectiva e por meio de estratégias de despojamento.
A formação do processo é expressa nas regras básicas e disciplinares da organização
militar, nos procedimentos burocráticos, nas anotações sobre o desempenho e transgressões
às normas. Todas as actividades exercidas pelos mancebos fora e dentro dos limites da
Companhia63 são reguladas pelas normas disciplinares. Portanto, são normas que controlam o
comportamento fora e dentro da organização. Essa formalização é também retratada na fala
com os mancebos: “tudo que o mancebo faz dentro e fora, é avaliado, começando pela ordem
unida ao desempenho nas aulas de instrução. Até na hora de lazer, tudo é anotado e cobrado”
(Brito & Pereira 1996).
Durante o período de instrução, noventa dias úteis, os recrutas cumprem horários rígidos,
cada actividade na hora planiﬁcada desde alvora ao repouso nocturno, e cursam disciplinas
que, além do aspecto técnico necessário ao exercício da proﬁssão militar, introduzam os
valores e a ética militar e possibilitam “docilizar” os corpos, tornando-os “úteis” para os ﬁns
pretendidos. As disciplinas de instrução militar são: armamento e tiro, engenharia militar,
táctica geral entre outras.
De entre as disciplinas que procuram introduzir os valores e a ética militar, constam a
Educação Cívico-patriótica, Direito Internacional Humanitário, História Militar e, ﬁnalmente,
aquelas que se propõem treinar o corpo, nomeadamente, Educação Física, Defesa Pessoal,
Ordem Unida (treino colectivo de marcha, continências, e postura militar), Marcha de
Resistência.
No nosso entendimento, não se pode negar a importância desses aspectos objectivos na
construção da identidade militar. É através das disciplinas militares, dos rituais
63

Estrutura adoptada pela organização militar para organizar e hierarquizar os seus efectivos.
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socializadores, que os mancebos aprendem as normas e os valores apropriado à cultura
militar.
Na ética militar, o mais importante é a hierarquia. A hierarquia é a obediência pronta a
todos os cargos militares, sem questionamentos de ordem militar. A hierarquia militar
sinaliza uma possível ascensão para todos. O civil, a partir da situação inicial de mancebo,
realiza a passagem para praça após terminar a instrução básica. E a partir daí, pode,
supostamente, graduar de Cabo à classe de Sargento até Oﬁcial, mediante uma formação,
pela Escola de Sargentos ou pela Academia Militar.
Quando falamos de possibilidades de ascensão ao longo do tempo, não signiﬁca que
todos necessariamente ascenderão; signiﬁca dizer que todas as posições ocupadas pelos
Sargentos e Oﬁciais estão dispostas numa mesma dimensão do tempo social, portanto,
posições que são possíveis de serem alcançadas bastando reunir os requisitos exigidos e
consequentemente a formação (Brito & Pereira 1996). Ao sinalizar as possibilidades de
ascensão, a organização estimula o recruta a pensar que o seu sucesso só depende do seu
esforço e do respeito à hierarquia e à disciplina. Embora possa se considerar uma trajectória
de natureza ideológica visto que acena possibilidades de ascensão para todos mas, que, na
prática se concretiza para poucos.
Fundamentando a necessidade de espírito do grupo, Brito e Pereira (1996) aﬁrmam que o
processo de instrução básica militar se realiza de forma colectiva e tem uma função
pedagógica, na medida em que se propõe testar a tolerância dos mancebos e ensiná-los o
autocontrolo e, principalmente, a obediência à hierarquia militar. É importante lembrar que
essa obediência não é “cega”. Em determinadas circunstâncias entram em cena os ritos de
regulação de conﬂitos, previstos nos regulamentos de disciplina militar. O desenvolvimento
das experiências colectivas vivenciadas pelos mancebos, como marchas e exercícios
colectivos, refeições colectivas, entre outras tarefas e actividades, possibilitam assim o
desenvolvimento de um sentimento colectivo, que, na linguagem militar, é o “espírito de
corpo” (Brito & Pereira, 1996).
A iniciação à cultura militar é, pois, uma espécie de “choque cultural”, marcado por
vários rituais organizacionais, que se inicia com o recenseamento militar. É através dos
rituais socializadores que os mancebos aprendem as normas, valores e comportamentos
apropriados à cultura militar. Entre os valores militares apropriados a esta cultura destacamse o respeito à hierarquia e às normas de disciplina militar, construindo-se progressivamente
uma “identidade militar”.
Em síntese, a instrução básica militar tem a sua função pedagógica e envolve várias
estratégias ritualizadas, assemelhando-se, pelo menos em termos de estrutura, a um rito de
passagem. Do ponto de vista simbólico, o processo representa para a organização militar a
morte do civil e o nascimento do militar.

3.1 Educar para a cidadania
Educar para uma sociedade pluralista e aberta, com insistência na aquisição de
conhecimentos não deve fazer esquecer a missão educativa da escola, entendida, no sentido
lato, como preparação para a vida numa sociedade complexa, multicultural, que muda
rapidamente e se abre para o mundo (Thurler & Perrenoud, 1994). Hoje, mais do que nunca, a
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formação deve favorecer em cada um o desenvolvimento da identidade na diversidade, a
abertura ao outro e o enraizamento numa colectividade regional e nacional sem isolamento
nem exclusão.
A formação escolar deve contribuir para desenvolver a tolerância em relação as minorias,
deve proporcionar a abertura às outras culturas, a igualdades dos homens e das mulheres, a
participação democrática na vida política. Deve reforçar tais valores e atitudes, no respeito
pela personalidade e pelas crenças de cada um, pois não é tarefa fácil e não basta aﬁrmar a
sua importância em abstracto (Thurler & Perrenoud, 1994). À primeira vista pode parecer que
nos estamos a afastar do contexto da formação militar, mas de facto estes aspectos são hoje
também essenciais quando pensamos nos jovens que são formados nas escolas militares, se
considerarmos que essas escolas também têm como missão formar cidadãos.
Martins e Mogarro (2010) aﬁrmam que a sociedade actual apresenta determinados
paradoxos que a educação tem que enfrentar no século XXI e que justiﬁcam a educação para
a cidadania, aﬁrmando que:
•

•

•

Há uma necessidade de nos relacionarmos num contexto que é cada vez mais
multicultural e heterogéneo, ao mesmo tempo que se verifica uma pressão para
homogeneidade e aumento das incertezas sobre a própria identidade individual e
colectiva;
As novas tecnologias de informação proporcionam-nos possibilidades aparentemente
ilimitadas. Nomeadamente, permitir eliminar as barreiras espaciais de comunicação,
coexistindo em simultâneo com isolamento e exclusão social de alguns indivíduos e
grupos sociais; e tornam ainda disponível e facilmente acessível uma enorme
quantidade de informação, ao mesmo tempo em que se constata uma razoável
diﬁculdade para a processar e compreender;
Veriﬁca -se que existe um ressurgimento de formas de intolerância e de violência que
se pensava estarem já superadas [tráﬁco de seres humanos, escravatura laboral,
xenofobia, violência doméstica, para além dos conﬂitos armados] em simultâneo com
a ausência de certezas absolutas relativamente à forma de as enfrentar.

Martins e Mogarro (2010) propõem oito grandes temas a considerar actualmente, e no
futuro, numa educação para a cidadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado e Nação – leis, princípios, instituições e órgãos de soberania nos regimes
democráticos;
Religião e religiões enquanto manifestação da cultura e espiritualidade;
Relação do ser humano com a natureza, ambiente e organização socioeconómica;
Diversidade de raças, etnias e culturas, multiculturalidade e inclusão social;
Estrutura e papel da família e papéis associados ao género no trabalho e na família;
Saúde e qualidade de vida incluindo aspectos como: desporto, segurança, alimentação,
higiene e sexualidade;
Civilidade, convivência social e regulação das relações interpessoais;
Média e novas tecnologias da informação e da comunicação, e como os utilizar de
forma eﬁcaz, com segurança e eticamente.
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Para a Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional (2003), a cidadania é vista
como um complexo de direitos e deveres directamente relacionados com a manutenção da
soberania nacional, devendo todo o sistema assentar numa comunidade de valores e de
interesses, partilhados pelo conjunto dos que aceitam e neles se reconhecem:
A cidadania, não constituindo, naturalmente, uma forma de nacionalismo de limitada visão, tanto
mais que envolve elementos de valor universal, pelo menos para os que herdaram ou receberam o
legado (…), não pode ser construída a não ser sobre uma comunidade (p. 37).

Na nosso entendimento, a implementação prática de educação para a cidadania nas
instituições de ensino militar em Moçambique deve constituir uma continuidade das
aprendizagens ao longo da vida no que concerne ao saber fazer; aprender a viver juntos e
aprender a ser, pois estas aprendizagens são indispensáveis para que a educação para a
cidadania seja apreciada como um valor reconhecido para os direitos do cidadão.
Deste modo, reforçar-se ia a ideia defendida por Araújo, segundo a qual a educação para a
cidadania visa desenvolver nos formandos atitudes de auto-estima, de respeito mútuo de
solidariedade, aceitação e o respeito pelas diferenças, o assumir das suas responsabilidades,
apropriação das regras de convivência, de valores fundamentais da vida em sociedade e de
competências inerentes à conduta democrática que conduzem à formação de cidadãos
solidários, autónomos, participativos e civicamente responsáveis (Araújo, 2008).
Segundo Carmo (2014), o signiﬁcado do conceito de cidadania complexiﬁcou -se
signiﬁcativamente, ainda que a sua designação formal se mantenha como o conjunto de
direitos e deveres. Esta ideia está associada a uma orientação colectiva sem a qual nenhuma
sociedade sobrevive. E para que haja uma orientação política adequada é fundamental:
• A formação de uma consciência colectiva sobre os objectivos comuns, formada a
partir da integração dos quereres sectoriais.
• Uma liderança adequada assente num consentimento generalizado que a legitime,
para o processo de locomoção social.
• Uma mobilização colectiva que possibilite operacionalizar o querer comum através da
participação generalizada dos cidadãos no projecto colectivo.
Qualquer um destes pilares da orientação política alicerça-se no terreno propício da
coesão social. A coesão social é uma força de atracão coerente, assente na solidariedade, que
permite a regulação dos grupos particulares em qualquer sociedade em nome dos objectivos
comuns (Carmo, 2014).
A educação para a cidadania responde a uma perspectiva mais ampla no papel da
formação. A activa participação cívica e a assunção da responsabilidade individual pela vida
colectiva. Deriva, a educação para a cidadania, de uma óptica mais inclusiva e democrática,
mais pessoalizada e individualizada, em que os direitos humanos, como direito de cada
pessoa humana, adquirem um valor mais substantivo (AACDN, 2012). A construção duma
personalidade moral é o fundamento axial da educação para a cidadania. A identidade moral
brota da consciência da condição humana de todos os homens.
Também segundo Martins (2000), a cidadania tem de estar transversalmente presente na
educação. Tem um papel fundamental na coesão social e na construção da identidade. Na
opinião de Henriques (2000), a expressão “educação para a cidadania” contém um
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reconhecimento implícito da tensão entre formação ética e formação cívica, na medida em
que os comportamentos cívicos implicam a interiorização de valores morais e estes implicam
a manifestação de actos responsáveis. Contém, também, a capacidade de crítica e autocrítica
presente na razão humana:

é seu papel a educação para a cidadania aﬁrmar que as sociedades humanas não se regem apenas
por interesses materiais mas também por valores nacionais. A introdução da razão e seus valores
na esfera da vida pública não é uma concessão do idealismo moral nem uma tentativa ingénua de
silenciar conflitos sociais (p. 47).

Para Rodrigues (1986), a ética militar deve encontrar seus valores de referência de modo a
estar apto para poder adoptar códigos de conduta que respeitem os valores nacionais, os
valores individuais e se integrarem no sistema cultural. Em todas as circunstâncias o cidadão,
ao assumir-se como militar em cumprimento de um dever cívico para com a nação, consagrase à Pátria com exemplar espírito de disciplina, de dedicação e de sacrifício, sem reservas; em
todas as situações o militar vale pela sua forma moral, e anímica, valor fundamental das
Forças Armadas, que resulte no culto de honra, do dever e da coragem. Os valores em
referência da ética militar surgem da necessária compreensão da missão e da sua função
social das Forças Armadas.
Segundo o mesmo autor, a formação militar para a cidadania engloba três áreas
distintas, mas perfeitamente integradas e indivisíveis, nomeadamente:
(1) A formação técnico militar, incluindo a técnico-cientíﬁca e humanística, no âmbito da
educação intelectual que visa exercer e desenvolver a inteligência no âmbito dos
assuntos militares;
(2) A formação física, que tem por ﬁm o desenvolvimento da força física e da saúde do
militar;
(3) A formação ética, no seu sentido globalizante, a que tomando por base os valores de
referência cultiva a sensibilidade e a vontade, no sentido de adopção de regras morais,
visando despertar e alimentar no indivíduo/militar o amor à Pátria, o respeito das
instituições democráticas, a compreensão do que cada um tem a desempenhar no seio
da sociedade/comunidade, o senso de responsabilidade dos problemas colectivos,
espírito de solidariedade e a preocupação pelo bem comum.
Rodrigues (1986) entende que estas três áreas de formação têm como objectivo formar
verdadeiros proﬁssionais da defesa militar no contexto de defesa nacional fazendo deles:
chefes para o tempo de paz, chefes para o tempo de crise e de guerra e quadros válidos da
nação. Ainda de acordo com este autor,
os militares enquanto chefes para o tempo de paz “devem ser pedagogos, convictos de alma e
coração, fundamentalmente juntos dos jovens que vêm prestar o serviço militar; enquanto chefes
em tempo de crise ou de guerra, ser na actuação como na dissuasão, homens de acção e de
carácter; enquanto quadros válidos da nação, ser homens de cultura, de espírito aberto ao serviço
público, isto é, leais, desinteressados e devotados ao interesse geral (p. 32).
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É hoje também fundamental que a educação recorde e incorpore, por um lado, noções de
pertença, a aﬁrmação das diferentes identidades, diálogo entre diferentes identidades e um
novo conceito de fronteira. Fronteira, não apenas como linha que separa, mas que pode unir
ou encontrar (Martins, 2000). Para Martins, o paradigma da educação ligada apenas a uma
pertença, a uma história ou a uma língua tem de dar lugar a uma educação que parta das
referências da identidade, que insira referências numa lógica plural de várias culturas, de
abertura e de compreensão.
Estas questões assumem particular pertinência quando analisamos o contexto
moçambicano, marcado por uma pluralidade de pertenças e de línguas, que naturalmente se
encontram depois no âmbito militar. Visto que convergem para as FADM cidadãos oriundos
de todos os grupos étnicos e linguísticos de Moçambique marcados por uma diversidade
cultural. Daí que perante esta diversidade, mais importante é moldá-los para uma educação
que fortaleça um pensamento de cidadania aberta que extravasa o meio onde estão inseridos.
Segundo Carmo (1995), em qualquer sociedade a formação cívica resulta de uma
complexa teia de experiências a que cada indivíduo foi submetido ao longo da sua vida, em
que exerceu os papéis de liderado e de líder. Tais experiências, em que foi alvo da capacidade
de obrigar de diferentes pessoas (pais, familiares, professores, colegas e patrões) ou exerceu
essa capacidade sobre outrem, sedimentam-lhe um conjunto de atitudes e comportamentos,
estes traduzidos em opiniões e condutas, face ao Poder e à sua responsabilidade cívica
(Carmo, 1995). Pode dizer-se que a formação cívica resulta de um longo e complexo
processo de socialização política, que integra um conjunto de aprendizagens indirectas e
directas.
Para Mataruca (2011), o sentido de cidadania molda o cidadão para participar, de forma
mais responsável, na construção, no presente, de um futuro melhor para ele próprio e para
todo o povo Moçambicano. De acordo com este autor,
a educação cívico-patriótica pode aﬁrmar-se como uma oportunidade privilegiada para a
sistematização e consolidação dos vectores que sustentam os valores da moçambicanidade, entre
eles a auto-estima, a cultura de paz, o respeito e o reconhecimento mútuo entre os cidadãos bem
como a solidariedade de moçambicano para moçambicano, o voluntariado, o patriotismo e a
Unidade Nacional ( p. 37).

O ensino militar, ao mesmo tempo que prepara os oﬁciais e sargentos para serem chefes,
inculca-se neles a apetência pelos valores morais, forjando-lhes o carácter à medida dos
desaﬁos futuros, incita-os à ambição despojada e pura de servir. Mataruca (2011) sugere que
os militares das FADM devem continuar a cultivar e preservar valores como, a unidade
nacional; patriotismo; o orgulho pela História nacional; coragem; honra; disciplina; espírito
de sacrifício; ligação ao povo; ﬁdelidade; responsabilidade; espírito de corpo; estudo
permanente e dedicação ao trabalho.
Vaz (1987) aﬁrma mesmo que o militar proﬁssional, o de carreira, só encontra sentido em
servir se puder fazê-lo em nome da comunidade matricial. É por isso, e em nome dela, que
aceita as restrições políticas como um testemunho desse desiderato. Porém, ainda que seja
genuína a aceitação das restrições, a verdade é que elas demarcam espaços de cidadania
diferenciada.
As forças Armadas sempre desempenharam um papel preponderante na educação para a
cidadania, em virtude de esta ser a sua essência (AACDN, 2013). O seu papel é importante
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para a criação da consciência cívica, no enraizar da consciência do dever de Defesa da Pátria,
para a consolidação do sentimento nacional.
A Lei n.º 32/2009, de 25 de Novembro, que estabelece o Recrutamento Militar para as
FADM, e o respectivo Decreto Regulamentar n.º 7/2010, de 15 de Abril, salientam que o
serviço militar é obrigatório e garante a participação dos cidadãos na Defesa Nacional,
facilitando desse modo o contacto destes com os valores que caracterizam: a valorização
cívica, cultural, proﬁssional e física. No entanto, decorrente desta legislação, além da sua
missão principal da Defesa da Pátria e da soberania nacional, em nosso entendimento, as
Forças Armadas devem paralelamente constituir-se num instrumento de mobilização de
vontade nacional para que se atinja um estatuto de excelência e contribuam para a formação
do espírito de Segurança e Defesa como parte da cidadania.

3.2 Educar para a identidade nacional
Segundo (Morin, 1999), a educação deve contribuir para auto transformação da pessoa
(aprender e assimilar a condição humana, aprender a viver) e aprender a tornar-se cidadão.
Um cidadão, numa democracia, deﬁne-se pela sua solidariedade e a sua responsabilidade com
respeito à sua pátria. O que supõe o enraizamento em si da sua identidade nacional.
(Silva, 2000, p. 28), aﬁrma que,
a identidade é culturalmente fundada no sentido em que se constrói num horizonte temporal.
Constrói-se em relação a valores partilhados, embora os sentimentos de que são esses valores e do
modo como devem ser partilhados sejam, plurais e contrastantes, e cada vez mais a medida em
que as sociedades se modernizam, se democratizam e se complexiﬁcam. A identidade tem a ver,
de certo, com a tradição, mas a tradição é dinâmica e não se opõe necessariamente à mudança,
antes muda com a mudança, e serve, tantas vezes, de instrumento essencial as populações, para
gerirem, tanto quanto podem gerir, os processos de mudança em que estão envolvidas.

Ainda de acordo com (Silva, 2000), não é possível equacionar a cidadania democrática,
num Estado-Nação, sem articulá-la com a identidade colectiva, historicamente construída e
transformada. Mas a identidade não é uma herança uniforme e inalterável, a identidade é um
compósito plural e dinâmico de grupos, condições, sentimentos, narrativas e projectos.
A cidadania tem de estar presente na educação através da aﬁrmação das diferentes
identidades, diálogo entre as mesmas e novo conceito de fronteira (não que separa, mas que
pode unir) de modo a permitir a aﬁrmação da coesão social, identidade, democracia,
cidadania inclusiva, participativa e responsável. É necessária, por isso, uma educação para a
abertura, compreensão, respeito, para os direitos e deveres da cidadania (AACDN, 2013).
Para Carmo (1995), as sociedades contemporâneas têm sofrido um gigantesco processo
de transformação, resultante do choque civilizacional da sociedade agrícola tradicional, com
as sociedades industrial e da informação. A situação é de tal maneira singular na história
humana que alguns autores chamaram à época em que vivemos, a Idade do Ferro Planetária.
Contrariamente ao que é comum pensar-se, a construção da identidade pessoal não
termina na idade adulta, sendo um processo permanente que acompanha qualquer pessoa ao
longo do seu ciclo de vida, apenas terminando com a sua morte (Carmo, 1995). Para isso
muito contribui a experiência que a pessoa vai acumulando ao longo da vida, fruto do
desempenho de vários papéis sociais. As características próprias dos diversos contextos em
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que esses papéis sociais são exercidos são fortemente condicionantes da formação da,
identidade do indivíduo, ainda que com intensidade diferente, consoante tenham afectado
mais ou menos a sua vida (Carmo, 2014).
Assim sendo e segundo Carmo (2014), ainda que os contextos de nível macro (planetário,
internacional, nacional, regional) afectem o modo como cada geração vê o mundo e a vida,
são os episódios vividos em contextos meso e micro (comunitário, organizacional, grupal,
familiar e interpessoal) e o modo como todas essas experiências são interiorizadas em
contexto interpessoal, que condiciona mais a formação da identidade de cada pessoa em
particular.
Num mundo em processo de mudança acelerada, dominada pela transitoriedade, pela
novidade e pela diversidade, movimentando-se em direcção a um futuro recheado de
incertezas, todas as sociedades contemporâneas apresentam evidentes sinais de crises, tanto
de coesão interna como de orientação colectiva. No caso moçambicano, a falta de
entendimento para uma agenda nacional que inclua uma visão para o desenvolvimento onde
participam e contribuem todas as forças vivas da sociedade (partidos políticos e sociedade
civil), aliada a coesão interna para causas nacionais, poderá ser, no nosso entendimento, um
dos factores que justiﬁca e contribui para a instabilidade assim como para as crises cíclicas
que o país vem experimentando nos últimos anos, e que levam inclusive a confrontos de
natureza militar, criando uma instabilidade no território.
Como se pode depreender, Moçambique não está imune a todo este processo de
incertezas, não só pela sua condição de uma economia em franco crescimento mas com um
elevado nível de pobreza da sua população aliado a um baixo nível de literacia, e não só mas
também pelas suas fragilidades endógenas. Neste contexto a questão que se coloca é: Que
desaﬁos Moçambique tem na educação para a identidade nacional? No nosso entendimento, o
país possui elementos essenciais a sedimentação da identidade nacional. Desde que consiga
eleger um conjunto de elementos consensuais do sonho sobre o país que quer ser, questão que
pode ser resolvida através de lideranças fortes e ﬁrmes, democraticamente legitimadas pela
sociedade civil cada vez mais forte também.
Deste modo, a formação e educação será certamente preponderante para o sucesso da
coesão nacional através da integração de valores e atitudes vigentes na sociedade
moçambicana, e pode contribuir para a construção de um conceito de cidadania que sublime
direitos e deveres levando desse modo a atitudes condizentes à necessidade de participação
colectiva para a manutenção da Paz e Segurança no País.
Carmo (2005) defende que se considerar a liderança como a capacidade de mobilizar
através do crescimento, a educação para a liderança deverá ser iniciada precocemente,
abranger os seus diversos níveis (individual, grupal, organizacional, comunitário e político), e
promover a aprendizagem de papéis de obediência e de mando em diversas situações ao
longo de toda a formação inicial, cujo desempenho deverá estar claramente subordinado a
valores socialmente aceites, a ﬁm de ser exercida numa dimensão de serviço.
Uma particularidade de Moçambique é ser uma nação multicultural com características
únicas, contudo esta multiculturalidade da nação moçambicana deve ser vista como um
património a ser partilhado pelos cidadãos. A educação para a cidadania e para a identidade
nacional alarga-se assim a múltiplas vertentes, mas coesas num mesmo interesse colectivo.
Daí a importância de que se revestem entre outros eventos, os festivais culturais organizados
pelo Ministério da Cultura e Turismo e no caso das FADM o festival desportivo e cultural
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das FADM, sendo importante também a sua continuação e a rotatividade dos mesmos, o que
contribui para a unidade nacional, não obstante a multiculturalidade de que se reveste o povo
moçambicano.
Na mesma perspectiva, temos a destacar o papel desempenhado pelas Forças Armadas de
Defesa de Moçambique como forja da unidade nacional e escola de cidadania, na medida em
que os seus efectivos são constituídos por Moçambicanos oriundos de todos as zonas do país,
o que contribui para ediﬁcação de um Moçambique forte, próspero através de formação de
jovens que anualmente ingressam nas suas ﬁleiras. Neste sentido, deve sublinhar-se a
importância que a educação cívico-patriótica tem no desenvolvimento da consciência da
cidadania e da identidade nacional para os jovens militares, de forma particular, assim como
para todos efectivos das forças armadas em geral.
Carmo (2005) alerta para o facto de não existir nação e nem pode haver país sem pessoas
livres, líderes do seu destino pessoal, e solidários com o destino dos seus concidadãos
enquanto indivíduos e comunidade organizada. Acrescentando que é neste contexto que se
situa a questão de educação do carácter: a educação do carácter de cada pessoa constitui um
alicerce indispensável ao fortalecimento do carácter do colectivo de que faz parte.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Da realização do trabalho constata-se que a cultura de uma organização indica o
complexo de comportamentos, das crenças, dos valores e matérias partilhados pelos membros
dessa organização. A cultura deriva de uma aprendizagem colectiva e constitui uma herança
transmitida ao longo de gerações, sendo partilhada pela maioria dos membros da organização.
O Exército é detentor de uma cultura organizacional muito própria, assente em
pressupostos de diferenciação hierárquica rígidos e bem deﬁnidos. Pode-se considerar que o
carácter forte da cultura militar justiﬁca, de alguma forma, os processos ressocializadores e as
estratégias seguidas para moldar o comportamento individual de modo a inculcar “identidade
militar”.
Nas FADM convergem cidadãos oriundos de todos os grupos étnicos e linguísticos de
Moçambique, o que confere uma particularidade de ser uma nação multicultural com
características únicas. Deste modo, tanto a aprendizagem para uma cultura militar, assim
como a educação para a cidadania contribuem de forma vincada para a unicidade da nação
moçambicana, daí considerar-se as FADM como uma escola de cidadania.
O cidadão moçambicano, ao assumir-se como militar em cumprimento de um dever
cívico para com a nação, consagra-se à Pátria e, desta forma, assume valores de espírito de
disciplina, de dedicação e de sacrifício, sem reservas a obediência. Da mesma forma que deve
obediência à autoridade civil prevista na Constituição da República.
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EFEITOS FÍSICOS, SINTAXE E SEMÂNTICOS DA GUERRA DE INFORMAÇÃO
NA ERA TECNOLÓGICA: AMEAÇAS E DESAFIOS PARA AS FORÇAS
ARMADAS DE DEFESA DE MOÇAMBIQUE
Capitão Nelson Manuel Chapala6
RESUMO
O artigo foi elaborado com objectivo de apresentar um pensamento sobre ameaças e desafios, que as
Forças Armadas de Defesa de Moçambique têm para suprir os efeitos físicos, sintaxe e semântico da Guerra de
Informação. Para a elaboração deste estudo baseou-se no levantamento bibliográﬁco, com recurso a abordagem
qualitativa, conjugada pelos raciocínios indutivos e dedutivos, inferindo que a guerra de informação é uma
realidade e constitui ameaça para quaisquer Forças Armadas. Entretanto, ﬁcou claro que as três armas
designadamente: efeitos físicos, sintaxes e semânticos são perigosas, pois, cada uma delas pode ser utilizada de
forma distinta, mas concorrendo para o mesmo ﬁm, consubstanciadas pela obtenção de informação do inimigo.
Diante disto, urge a necessidade de enquadrar o conceito “Guerra de Informação” em programas de preparação
combativa, pois, com a evolução tecnológica, tornou-se fácil obter a informação e, as Forças Armadas de Defesa
de Moçambique são desaﬁadas a incrementar as acções que visem proteger este recurso das armas, com vista a
desencadear esta guerra. Além disso, permite-nos implementar, com rigor, os mecanismos de segurança da
informação e sistemas de informação e comunicação; consciencializar os militares a utilizarem adequadamente
as tecnologias e as redes sociais; incrementar o nível ético dos gestores e usuários dos sistemas de informação
nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, devendo ser vistas como acções prioritárias.
Palavras-Chave: Informação, guerra de informação e ameaças.

PHYSICAL, SYNTAX AND SEMANTIC EFFECTS OF THE INFORMATION WAR
IN THE TECHNOLOGICAL AGE: THREATS AND CHALLENGES FOR THE
ARMED FORCES OF MOZAMBIQUE DEFENSE
ABSTRACT
The article was prepared with the objective of presenting a reflection on threats and challenges that the
Armed Forces of Defense of Mozambique have to combat the physical eﬀects, syntax and semantics of the
Information War. For the preparation of this study bibliographic survey was carried out, with a qualitative
approach, which, through a qualitative approach, combined with inductive and deductive reasoning, it was
inferred that information warfare is a reality and constitutes a threat to the Armed Forces. However, what has
become clear is that the three weapons physical eﬀects, syntax and semantics are dangerous, since each can be
used differently and with the same objective, to obtain information from the enemy. In view of this, it is urgent
to adapt the concept of “Information Warfare” in combative preparedness programs, because, with technological
developments, it has become easier to obtain information, and the Armed Forces of Defense of Mozambique are
challenged to increase the actions aimed at protect that resource from the weapons of this war. Strictly
implement information security mechanisms and information and communication systems, increase the armed
forces' awareness of the appropriate use of technologies and social networks, and increase the military's ethical
level when using systems in use in the Armed Defense Forces Mozambique should be seen as priority actions
Keywords: Information, information warfare and threats
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com William apud Nunes (1999), vive-se numa era comandada pela
informação e as descobertas tecnológicas estão alterando a face da guerra e da maneira como
se prepara para enfrentá-la. Por um lado, procura-se obter as informações relevantes sobre as
forças inimigas de forma a encontrar os seus pontos fracos, por outro, com a massiﬁcação dos
media e redes sociais, as Forças Armadas de qualquer nação são bastante desaﬁadas, pois
tornou-se fácil obter, disseminar e alterar as informações (Kuehl, 2002). E, ainda, na linha
deste pensamento, em Nunes (2019) refere-se que na actualidade os sistemas de apoio à
decisão são marcados pela multiplicidade e transitoriedade dos vectores de informação que os
alimentam, e seu universo de aplicação é largo e decisivo no campo de batalha moderno,
caracterizado pelo emprego extensivo de equipamentos tecnologicamente avançados. E este
cenário induz o controlo de todas as tecnologias em uso nas Forças Armadas, principalmente
aquelas que armazenam e movimentam as informações de carácter crítico e com inﬂuên cia
nos sistemas de comando e controlo.
A ideia não é colocar em causa a importância das tecnologias, até porque dentro deste
contexto, como se refere em Lima (2009), elas desempenham um papel fundamental, como o
garante da eﬁcácia dos sistemas de informação existentes. Mas, não se pode deixar de lado o
pensamento de que actualmente as informações estratégicas, assim como os sistemas que as
armazenam, ﬁcaram mais vulneráveis, surgindo um novo conceito “Guerra de Informação”
(Taddeo, 2011). Como consequência disto, esta temática tem sido amplamente discutida,
principalmente nas Forças Armadas dos países desenvolvidos onde o uso da tecnologia
atingiu o seu apogeu.
É neste pensar que Geryetal (2015), aﬁrmou que com os signiﬁcativos progressos
tecnológicos veriﬁcados na área das telecomunicações e da informática, as armas da Guerra
de Informação tornaram-se mais perigosas e sendo que as Forças Armadas são obrigadas a
deﬁnirem e reestruturarem novos e antigos conceitos ligados a geração, porte e o uso de
informação. E no entender de Dajanovic (2017), actualmente é essencial trazer os termos
digitalização do campo de batalha, integração e globalização das comunicações, jogos de
guerra, sistemas C3I (Comando, Controle, Comunicações e inteligência) e C4I2(Comando,
Controle,
Comunicações,
Computador,
inteligência
e
Informação),
Internet
Militar, hackers, etc.
No âmbito nacional, este tema é menos discutido e suscita muita preocupação, pois,
por um lado o nível de uso da tecnologia é crescente, por outro, Moçambique assiste à
progressiva ameaça aliada a várias descobertas valiosas, como recursos minerais, de interesse
não só para os cidadãos nacionais, mas também estrangeiros. E muitos actores com más
intenções exploram as tecnologias para obterem as informações do seu interesse e depois
atacarem.
No entanto, é no corolário da realidade apresentada anteriormente que é elaborado o
presente artigo, cuja ﬁnalidade é apresentar não só os conceitos ligados a Guerra de
Informação, mas também uma visão sobre as ameaças e desaﬁos que as Forças Armadas de
Defesa de Moçambique têm para com os efeitos físicos, sintaxes e semânticos desta guerra.
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2. GUERRA DE INFORMAÇÃO
2.1 Enquadramento conceitual da Guerra de Informação
JOINT apud Dinis (2003) defende que a deﬁnição da Guerra de Informação (GI), com
base na doutrina militar conjunta americana, conﬁgura-se com operações de informação
conduzidas durante tempo de crise ou conﬂito, para alcançar ou promover objectivos
especíﬁcos sobre um adversário. Enquanto Nazemroaya (2014) defende que para além do
âmbito militar o conceito da GI, com a sua aplicação a um nível mais alargado aos diversos
sectores económicos, pode se expandido e aplicado na área empresarial e outras
organizações. Entretanto, de forma simples, a essência da GI é desencadear operações de
informação, acções que conduzem para obtenção e alteração da informação e os sistemas de
informação do adversário, enquanto se protege a nossa informação e os nossos sistemas de
informação (Seven, 1996).
Na concepção de Dinis (2003), é uma guerra que está directamente relacionada com
os fenómenos de desestruturação dos Estados e da globalização, que vieram contribuir para
aumento dos riscos de uso indevido de novas tecnologias, onde a utilização do ciberespaço se
inclui, com incidência no âmbito da Segurança e Defesa.
No entender de Neto (2017), a GI apresenta-se num ambiente extenso, mas com
características especíﬁcas, nomeadamente: Grande diﬁculdade de identiﬁcar o autor da
agressão e a evolução do arsenal da guerra de informação desenrola-se de acordo com à
velocidade dos computadores e dispositivos móveis.
Para Libicki (2017), a Guerra de Informação permite gerir as informações
e tecnologias de informação e comunicação com vista a buscar vantagens competitivas sobre
um adversário.
A GI pode envolver um conjunto de informações tácticas, métodos de assegurar a
informação utilizada como válida, desinformar para desmoralizar ou manipular o inimigo e o
público em geral, debilitando a qualidade da informação da força oposta (Theohary, 2018).
A ideia principal da GI é utilizar a informação para derrotar ou atingir negativamente
um inimigo. Por um lado a operação é desencadeada de forma a alterar as informações do
sistema de defesa do inimigo de forma a despista-lo e desinformar, por outro, tratando-se de
que estamos na era tecnológica, este conceito vai mais além, pois não só afecta a informação
do adversário, mas também os seus Sistemas de Comunicação e Informação (Neto, 2017).
A Guerra de Informação, como defende Dinis (2003), é um tipo de guerra especial que:
• Se desenvolve num espaço de batalha quase virtual, em vez de ter lugar num campo
de batalha de natureza físico;
• Possui limites que não se distinguem entre os níveis de agressão e os tipos de ataques,
provocados pelo anonimato na rede, que complicam as funções de alerta e a
capacidade de distinguir os ataques internos dos estrangeiros;
• É considerada como uma ajuda potencial às ameaças transnacionais, proporcionando
apoio para levar a cabo ataques físicos, por exemplo, com armas de destruição
maciça.
•

Com as operações de informação, aumenta-se o pânico psicológico do adversário e
impede a resposta dos serviços de emergência.
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Como se pode constatar, os pensamentos anteriormente apresentados sobre o conceito de
GI convergem, pois, a partir de um deles, consegue-se entender que, por um lado a “Guerra
de Informação” surge com a disseminação e a utilização cada vez mais maciça das Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), que levaram à explosão e vulgarização
da informação, dando uma supremacia àqueles que dominam estes meios tecnológicos. Por
outro, trata-se de uma guerra que, no entender de Marlatt (2008) & Dinis (2003), tem como
elemento de base a informação, com os seguintes elementos complementares:
•

•

•

Para informação, acção que consiste em explorar a informação disponível,
proveniente de fontes quer sejam públicas ou secretas, de meios humanos ou meios
técnicos;
Contra a informação, a acção que visa proteger a nossa informação e destruir a do
adversário (inimigo), incluindo a contra-espionagem, a sabotagem de infra-estruturas
ou de suportes da informação;
Pela informação, que consiste em ganhar a batalha, agindo psicologicamente, com
recurso à desinformação e à propaganda enganosa.

Essa nova forma de fazer a guerra já e tem sido comum nos conﬂitos modernos,
nomeadamente:
• Guerra dos media em Kiev
Em 2014, a Ucrânia, a Síria e a Venezuela formaram uma frente, em u ma guerra GI
global, que foi sendo reﬂectida através de uma batalha das redes internacionais de mídia. Os
objectivos dessa guerra da mídia eram assegurar e administrar a opinião pública nacional e
internacional em apoio ou oposição ao golpe que ocorreu em Kiev e ao novo governo
transitório ucraniano.
• O fracasso da BBC World e CNN International
A Rússia, Irão, China e V enezuela implantaram as suas redes de notícias
internacionais como Russia TV (RT), a Press TV , a Chinese Central Television (CCTV) e a
Pan-latino-americana LaNueva Televisora delSur (telesur), para desaﬁar de forma clara as
redes de mídia internacional dos EUA e seus aliados. As narrativas da CableNews Network
(CNN), sediada em Atlanta, e a BritishBroadcastingCorporation (BBC), que detinham quase
o monopólio internacional, foram interrompidas e lentamente corroídas.
• Imobilização dos sistemas de informação e comunicação do Iraque
Na Guerra do Golfo (de 1990 a 1991), devido a alta tecnológica, os iraquianos foram
imobilizados até tornarem-se incapazes de actuarem. Sensores e actuadores, operando no
espectro electromagnético, interferiram nas comunicações iranianas, neutralizando sistemas
de defesa e garantindo uma supremacia electromagnética com vista a anulação de pontos
vitais de defesa e do sistema logístico.
• Introdução de um vírus nos sistemas da defesa antiaérea iraquiana
Antes do ataque das forças de coalização ao Iraque (1993), foi introduzido nos sistemas da
defesa antiaérea iraquiana um vírus que fornecia aos radares informações erradas.
• Ataque psicológico no Iraque
A Guerra do Golfo, citada frequentemente como a primeira GI, constitui, mais uma
vez, um bom exemplo ilustrativo deste tipo de acções. A coligação aliada levou a cabo uma
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campanha de guerra psicológica extremamente eﬁciente sobre as forças iraquiana, onde
muitos soldados renderam-se. Tratou-se de uma acção planeada, uma vez que os panﬂetos
lançados sobre as tropas iraquianas lhes transmitiram exactamente como se deveriam render e
demonstravam as vantagens de se renderem (tornando-se hóspedes de honra dos sauditas).
Como reforço desta operação, os meios de comunicação social foram também utilizados por
ambas as partes, procurando inﬂuenciar a disposição para o combate das forças inimigas.
• Tentativa de ataque psicológico durante a campanha eleitoral em Moçambique
No entanto, actualmente as redes sociais realmente estão a desempenhar um grande papel
para a desinformação. Como exemplo, no princípio de Setembro de 2019, numa tentativa de
decepcionar os fazedores das campanhas eleitorais e a população em geral, nas redes sociais
dos moçambicanos circulou a Figura 1. Junto à imagem foi apresentada uma informação de
que Mariano Nhongo atacou uma brigada de campanha eleitoral da FRELIMO. Portanto, com
a utilização das ferramentas tecnológicas, o autor gerou a imagem com intuito de afectar
psicologicamente os moçambicanos, principalmente os apoiantes do partido supostamente
atacado, para não se envolverem em campanha eleitoral.

Figura 1: Exemplo de uma mensagem que pode afectar psicologicamente - In Facebook
2.2 Envolventes da guerra de informação
A GI enquadra-se no âmbito do espectro dos conﬂitos, apresentando determinadas
especiﬁcidades perante os tipos de guerra convencionais (Dinis, 2003). Ela está muito
associada à utilização do ciberespaço e diz respeito a questões internacionais, porque a
sociedade é caracterizada pela globalização, mas que afecta também o simples cidadão
(Libicki, 2017). Esta guerra acentua-se na actual sociedade da informação, nas suas
interacções efectuadas, quer a nível proﬁssional, individual ou familiar (Theohary, 2018).
Mais vale aﬁrmar que o autor acrescenta que para a informação satisfazer às necessidades
actuais (no horizonte pessoal ou proﬁssional), deve circular com toda a facilidade que
permita o seu acesso e disponibilidade de efectuar-se em tempo quase real.
Entretanto, embora se defenda que a informação deve ser oportuna e circular com
toda facilidade, Kuehl (2002) defende que é importante considerar as formas e condições de
acesso e de disponibilidade, porque é necessário implementar medidas adequadas de
segurança e de protecção da mesma.
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A Guerra de Informação, como pode-se vislumbrar na Figura 2, de forma global
compõe a componente de natureza militar, mas com o objectivo de defender os meios e
interesses de natureza económicos, ﬁnanceiros, comerciais, políticos e diplomáticos, através
de desencadeamento de acções de inteligência, como as operações de segurança, de
decepção, psicológicas e guerra electrónica e de destruição física. Ainda da Figura 2, é
possível deduzir que esta guerra tem um campo de análise alargado e, numa perspectiva de
segurança e defesa, associa-se à segurança dos cidadãos e das instituições. E de forma estrita
a GI associa-se às próprias operações militares, onde deve ser instalado o comando e controlo
de todas acções.
No entanto, os envolventes da GI (as operações de segurança, de decepção,
psicológicas e guerra electrónica e de destruição física) apresentam-se perante um dilema que
por um lado, a segurança da informação carece de um espectro de medidas tomadas ao nível
internacional, de forma coordenada e em cooperação com diversas instituições públicas e
privadas, mas por outro cada uma das instituições (públicas e privadas) necessita de preservar
a sua informação, muitas vezes incompatível com a colaboração e cooperação externa (Neto,
2017 & Dinis, 2003).

Figura2: Enquadramento e envolventes da guerra de informação (Dinis, 2003)
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De acordo com Geryatal. (2015) & Dinis (2003), a GI pode apresentar diversos modos de
acção, onde se destaca os seguintes:
• A manipulação da informação: com a ﬁnalidade de obrigar o adversário a tomar
medidas da nossa vontade sem que se aperceba desse facto.
• A destruição da informação: que consiste em destruir a informação de que o
adversário (inimigo) depende, por exemplo através de vírus informáticos, bombas
lógicas, radiações electromagnéticas da guerra electrónica, etc.
• A desorganização da informação: com ataques concebidos para atingir um dado
objectivo táctico, por exemplo o ataque a um sistema bancário de um país inimigo.
• O ataque semântico: em que o sistema integrado de comando do inimigo parece
funcionar normalmente, mas que está a ser controlado por um operador da guerra de
informação.
Entretanto, quanto maior for a soﬁsticação de um Sistema de Informação, mais
alargado será o seu âmbito de aplicação, e maior a dependência da sua utilização (Taddeo,
2011). E nestes casos, maiores serão as respectivas vulnerabilidades e eventuais ameaças,
visto que nestas condições passa a verificar-se uma maior retribuição do objectivo a
alcançar por parte de potenciais adversários ou inimigos.
2.3 Operações de Guerra de Informação
A Guerra de Informação está associada a Operações da Informação (OpInfo), acções
tomadas para atacar a informação e os sistemas de informação do adversário enquanto se
defende a nossa informação e os nossos sistemas de informação (Kiyuna, 2015). Os
objectivos desta guerra são concretizados com apoio da informação (Intelligence) e das
Comunicações, elementos essenciais e críticos para se poder executar OpInfo, quer de
natureza ofensiva assim como defensiva (Seven, 1996).
As OpInfo ofensivas incluem operações de segurança (OPSEC), decepção militar,
operações psicológicas, guerra electrónica (GE), ataque/destruição física e operações
especiais de informação, podendo também incluir ataques a redes de computadores (Dinis,
2003).
As OpInfo defensivas são conduzidas através de garantia da informação, segurança
física, segurança de operações, contra decepção, contra propaganda, contra informações,
guerra electrónica (GE) e operações especiais de informação (Nunes, 1999).
De acordo com Lima (2009) e como pode-se observar no quadro 1, a terminologia da GI
aplica-se a três domínios da sociedade:
• Pessoal;
• Corporativo ou institucional; e
• Nacional ou global
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O que se pode entender do quadro 1 é que a GI não apenas se desenvolve no domínio
global, porque pode ser desencadeada para prejudicar ou colocar em causa o bom nome de
uma certa instituição ou mesmo a disputa entre as instituições, assim como para lesar uma
certa pessoa. Trata-se de uma guerra cujo objectivo central é obter a superioridade de
informação, condição necessária para alcançar o sucesso em qualquer operação, no âmbito de
quaisquer outros tipos de guerra. Neste caso, qualquer guerra moderna deve ser baseada na
informação e é essa informação que contribui para se ter uma consciência e conhecimento
dominantes do campo de batalha, através da sua aquisição, processamento, distribuição e
exploração (Marlatt, 2008).

No pensamento de Dinis (2003), como pode-se observar no quadro 1, a GI apresenta
três aspectos principais:
• Domínio da informação;
• Protecção da informação; e,
• Ataque à informação.
A força militar com o controlo dominante da informação, marca a diferença perante
os seus adversários, através de um melhor conhecimento que tem sobre o espaço de batalha
em que opera (Amarante, 2010). E na opinião de Nunes (1999), o controlo da informação
consegue-se através de operações defensivas (defesa) e operações ofensivas (ataque). Com as
operações defensivas da informação consegue-se obter garantia e conﬁança na respectiva
informação, através de medidas de protecção, detecção e recuperação (vide quadro 2).
Enquanto as operações ofensivas (de ataque) da informação tem-se como objectivo atacar,
com acções de contra-informação, para negar, perturbar ou explorar a possibilidade da sua
utilização, ou destruir a informação
Quadro 1: Domínio de conﬂitos e alguns exemplos de agressões (Dinis, 2003)
DOMÍNIO DE CONFLITO
Nacional (Global e sector público)
(institucional e sector privado)

ALGUNS EXEMPLOS DE AGRESSÕES
DE INFORMAÇÃO
Guerra na rede, económica, política e de
comando e controlo
Espionagem e sabotagem de fontes de
informações e informação por agentes
internos e externos da organização;
Destruição e roubo de meios das
comunicações incluindo computadores;
Incêndio premeditado;
Fraude de comércio electrónico;
Difamação e desinformação por via rede,
incluindo as sociais;
Escutas telefónicas e intercepção de
telemóveis;
Imitação e roubo de cartões bancários;
Roubo de PINs e base de dados
Destruição de computadores

Pessoal (sector pessoal)
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Enquanto do quadro 2, pode-se inferir que a GI possui três componentes operacionais,
nomeadamente: exploração, defesa e ataque de informação. A exploração refere-se a análise
que deve ser feita para com a informação obtida para que se tome uma decisão genuína e na
hora certa (Nunes, 1999). Enquanto a defesa e ataque, são acções que garantem a segurança e
ﬁabilidade da nossa informação e a conﬁança que ela nos oferece quando empregada em
acções ofensivas (Theohary, 2018).
Quadro 2: Componentes das operações de informação. Dinis (2003)
Objectivo
Inf>>>>>
Contribuição
da informação

Componentes
das operações
de informação
Funções

SUPERIORIDADE DA INFORMAÇÃO
Domínio sobre a
consciência/conhecimen
to do espaço de batalha
Consciência
/Conhecimento
Exploração da
informação
Adqui Explo Distrib
rir
rar
uir

Domínio
Guerra baseada na
informação

Domínio sobre o controle da informação
Garantia/Conﬁança

Contra-informação

Defesa da informação

Ataque da informação

Proteg
er

Detecta
r

Recupe
rar

Neg
ar

Defesa

Pertur
bar

Explo
rar

Destr
uir

Ofensiva

GUERRA DE INFORMAÇÃO

A Guerra de Informação apresenta três propriedades essenciais de segurança, para
uma infra-estrutura de informação (info-estrutura) e os respectivos objectivos das contra
medidas para cada uma delas (DINIS, 2003). A info-estrutura deve apresentar tais
características e propriedades de segurança adequadas. E é com estas características que se
consegue acautelar os efeitos dos objectivos da GI e assim como permitir a disponibilidade, a
integridade e a conﬁdencialidade da informação aos órgãos que necessitam de a utilizar de
forma eﬁciente e com eficácia (Nazemroaya, 2014).
E uma informação proveniente ou manipulada num computador, ou numa rede de
computadores, considera-se segura se satisﬁzer os três requisitos básicos anteriores (Kiyuna,
2015).
A conﬁdencialidade permite que a informação esteja disponível para os utilizadores
devidamente autorizados; a integridade permite que a informação não seja destruída ou
corrompida e o sistema tenha um desempenho correcto; e, a disponibilidade permite que a
informação assim como os sistemas estejam disponíveis sempre que forem necessários (Neto,
2017).
2.4 Segurança da informação em Guerra de Informação
A economia e a segurança nacional a nível global estão criticamente dependentes das
tecnologias e das infra-estruturas da informação (Lima, 1999). No entanto, existem actores
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que podem conduzir ataques contra essas infra-estruturas, que transmitem a informação
crítica, pondo assim em perigo o seu funcionamento e, em determinadas circunstâncias, a
prestação de serviços de primeira necessidade aos cidadãos, como, por exemplo, a
distribuição de energia eléctrica e de água (Dinis, 2003).
Face a essas ameaças e vulnerabilidades, torna-se necessário reunir as condições para
garantir com eﬁciência e eficácia o funcionamento dos referidos sistemas de informação,
baseados fundamentalmente em complexas redes de computadores, inseridas no ciberespaço,
através de políticas e procedimentos de protecção adequados (Dinis, 2003).
A segurança da informação (INFOSEC em acrónimo inglês) consiste na protecção e
defesa desta e sistemas de informação contra acessos não autorizados ou modiﬁcação da
informação, quer em armazenamento, processamento ou trânsito e contra a negação do
serviço a utilizadores autorizados (Neto, 2017). Entretanto, é com a INFOSEC que se
consegue tomar as medidas necessárias para detectar, documentar e contrariar todas ameaças
que são sujeitos a informação e os sistemas de informação (Taddeo, 2011).
2.5 Internet como elemento activo da Guerra de Informação
Na concepção de Nunes (1999), a internet tornou-se demasiado valiosa, mas
reconhece-se também o perigo, pois existem alguns usuários mal-intencionados que entram
furtivamente nos computadores, nos dispositivos móveis ou mesmo na rede local (LAN). Esta
situação é muito mais perigosa do que era a 50 anos atrás, quando as únicas redes existentes
eram as redes telefónicas (Lima, 1999).
Actualmente, é quase impossível não utilizar a rede de computadores, pois muitos dos
sistemas de armas e radares dependem da velocidade e funcionalidade oferecida pelas redes
para garantir a sua operacionalidade, mas veriﬁcamos também que a GI consiste
essencialmente na exploração dessas potencialidades para detecção das vulnerabilidades
(Nazemroaya, 2014). Ademais, com a proliferação dos dispositivos móveis como os
smartphones, PDAs, a internet deixou de ser um recurso raro, fazendo assim parte do nosso
dia-a-dia. E como resultado, as redes sociais também massiﬁcaram-se, onde actualmente
tornaram-se um ambiente preferido para informar e contra informar (Kuehl, 2002).
Na óptica de Nunes (1999), com a internet os sistemas de informações militares
encontram-se constantemente ameaçados por governos estrangeiros, organizações criminosas
e hackers. Porém o impacto das actividades dos hackers e das suas tentativas de intrusão nos
sistemas de informações vem aumentando substancialmente devido, em larga escala, ao facto
de existir uma maior dependência das organizações militares em relação à internet
(Nazemroaya, 2014). Em ﬁm, este autor refere, ainda, que a internet contribuiu, de forma
determinante, para derrubar fronteiras, constituindo um dos melhores suportes ao
desenvolvimento de acções de GI.
3. MÉTODOS
A pesquisa é do tipo exploratória e descritiva. Exploratória porque não se veriﬁcou na
literatura estudos com mesmo objectivo, apresentar uma visão sobre as ameaças e desaﬁos
das FADM perante a guerra de informação, sobretudo os seus efeitos físicos, sintaxe e
semânticos. O estudo é descritivo porque, sobre o tema, traz alguns pensamentos de outros
autores, pelos quais foram explorados para atingir-se o objectivo traçado.
Adoptou-se por uma abordagem qualitativa, uma vez que o estudo fundamenta-se na
interpretação das literaturas já existentes atinentes a guerra de informação. Quanto a análise
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de dados, o entendimento foi indutivo, pois, os dados obtidos na revisão da literatura
induziram as principais conclusões. Serviu-se também do raciocínio dedutivo.
A técnica de pesquisa e o método de recolha de dados aplicado foi o levantamento
bibliográﬁco. Os textos identiﬁcados são os artigos e pesquisas individuais e de culminação
de cursos dos oﬁciais dos exércitos Português, Brasileiro, Norte-americano, e mais, todos
relacionados ao tema e seleccionados a partir do objectivo proposto.
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4. OS EFEITOS FÍSICO, SINTAXE E SEMÂNTICO DAS ARMAS DE GUERRA
DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE BASEADA NO CONTEXTO DAS
FADM
Muito tem sido recentemente escrito sobre as várias formas que uma GI poderá ou
pode adoptar (Nazemroaya, 2014). Dentro deste âmbito, têm sido desenvolvidos cenários que
envolvem guerras de hackers, guerra electrónica, bloqueios de informação, guerra das midias,
etc (Libicki, 2017). Para Dinis (2003), este tipo de meditações é fruto de uma análise vertical
que tem na sua origem apenas algumas capacidades especíﬁcas, não existindo uma
aproximação sistemática a uma taxonomia ajustada às armas da guerra de GI. Entretanto,
existem actualmente três grandes classes de armas susceptíveis de serem utilizadas para
empreender essa guerra, cujos efeitos podem ser físicos, de sintaxe, ou semânticos (Nunes,
1999).

4.1 Efeito físico
Este tipo de efeito é contornado com a criação de um sistema de comunicação que não
seja acessível por indivíduos desconhecidos ou sem autorização, pois esses indivíduos não
autorizados, utilizando as suas habilidades técnicas, fazem proveito das tecnologias, para
acederem os sistemas dos outros (Dinis, 2003 e Neto, 2017).
As medidas que são sugeridas neste artigo visam apenas minimizar o efeito em
referência, porque na verdade não existem medidas capazes de remediar por completo tais
ataques. O que se sabe é que as ferramentas existentes são capazes de lidar apenas com
ataques pouco reﬁnados e por isso, os efeitos físicos das armas de GI são, em sua maioria,
bem-sucedidos (Kiyuna, 2015). Actualmente consegue-se entrar nos sistemas dos outros por
via de uma mensagem que parece benéﬁca, mas com intenção maléﬁca e em algumas
situações essas mensagens, propositadamente, são enviadas para saturar os sistemas de
comunicação (Geryetal., 2015).
Embora não seja fácil controlar este efeito, porque os inimigos são também
inteligentes, a sua força letal pode ser menorizada por via de aquisição de equipamentos de
segurança e implementação dos mecanismos de segurança. Para os equipamentos que
funcionam em rede, tais como os computadores, bloqueia-se as entradas não autorizadas,
através da utilização de ﬁrewalls, controlo das senhas e contas dos usuários, actualização
constante dos programas (incluindo os antivírus), envio de dados codiﬁcados, controlo do
processo de manutenção, assim como a reparação (Seven, 1996). E mais, para o caso das
instituições militares, é necessário aprimorar as habilidades técnicas dos técnicos, através de
formações constantes e a revisão dos curricula dos cursos militares, por forma a responderem
os novos desaﬁos, resposta a guerra de informação em particular.
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4.2 Efeito de sintaxe
O efeito de sintaxe tem como objectivo atacar a lógica operacional de um sistema de
informação, introduzindo atrasos ou comportamentos inesperados no seu funcionamento
(Nunes, 1999). Esta classe de armas tem como objectivo adquirir o controlo ou desactivar a
lógica das redes e dos sistemas de informação visados (Dinis, 2003; Marlatt, 2008; Geryetal.,
2015). No entanto, com a utilização dos softwares maldosos (malwares), os sistemas podem
actuar de forma diferente da prevista ou sofrerem grandes retardações na sua execução e
funcionamento.
Trata-se de um efeito também perigoso, uma vez que pode facilmente obstruir e
corromper a operação lógica de qualquer sistema de comunicação. Tal como no caso anterior
(efeito físico), o mais importante é implementar ou adoptar as medidas de segurança nos
equipamentos tecnológicos em uso nas FADM, no caso especíﬁco. Entretanto, para além das
medidas apresentadas em 4.1, é necessário, antes de comprar qualquer equipamento
tecnológico, reﬂectir o seguinte:
• Que tipo de equipamento tecnológico que se pretende a adquirir?
• Que tipo de informação ou dados vão ser produzidos, armazenados, geridos e
transmitidos no equipamento que se pretende?
• Como será adquirido? Quem está ou vai fornecer o equipamento? No caso de doação.
• Quais são as possíveis intenções dos doadores?
• Quem desenvolveu? No caso de software.
• Quem vai fazer a gestão, manutenção e reparação?
• Qual é o conhecimento técnico dos militares? Para o controlo de vulnerabilidades.
Porém, entende-se que uma vez contentadas as questões acima descrita é possível
controlar os efeitos sintaxes das armas da GI. No caso vertente dos quartéis, o mais essencial
é, difícil que pareça, criar condições para que os meios tecnológicos sejam controlados,
programados e reparados pelos militares, preparados tecnicamente, incluindo os aspectos
éticos. O contrário disso é expor as vulnerabilidades dos sistemas de informação e
comunicação, entregar, de bandeja, as informações ou dados aos indivíduos desconhecidos,
além das facilidades e oportunidades que os mesmos terão para alterar qualquer informação
ou viciar o funcionamento dos sistemas.
Por um lado, é importante reconhecer que os equipamentos tecnológicos são caros e,
muitas vezes, as Forças Armadas das nações não desenvolvidas, para o seu apetrechamento
tecnológico, dependem estritamente dos países desenvolvidos. E isso as torna mais
vulneráveis, principalmente em situações em que os doadores ou os decisores indicam os seus
técnicos para as actividades atinentes a manutenção e reparação.
No caso das comunicações e rede de computadores, as instituições militares ﬁcam
mais vulneráveis quando dependem estritamente das instituições civis. É verdade que, à esse
respeito, pode faltar recursos ﬁnanceiros para que se estabeleça um sistema de comunicação
para as FADM, mas nada obsta, por questões estratégicas e de segurança, que se coloque
alguns militares à trabalharem nas instituições estratégicas civis, tais como
Telecomunicações, Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, ente outras. O
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mais inquietante, ainda, é o facto de, mesmo com tantas instituições de ensino militar e civis
e tantos militares formados no estrangeiro, na área de tecnologias, para estabelecer-se ou
fazer-se a manutenção de uma simples rede de computadores num quartel, depender-se de
civis ou militares estrangeiros.
Entretanto, é difícil não pensar que os programas dos cursos das instituições de ensino
militar devem ser revistos, para que estejam de acordo com a nova realidade, pois, estamos
numa era em que uma força armada pode severamente ser aniquilada por um inimigo sentado
no sofá, por força tecnológica. Entende-se, ainda, que valorizar os conhecimentos
tecnológicos modernos nos cursos actuais é assumir que estamos atentos aos efeitos das
armas de GI. Para os cursos do exterior, é importante, por um lado, junto aos parceiros,
escolher ou negociar cursos que respondam os duelos actuais, por outro, é necessário
seleccionar candidatos competentes e comprometidos com a causa nacional, e que estejam
profissionalmente ligados às tecnologias de comunicação, para atender-se às questões de
continuidade epistemológica.
Ainda no âmbito de formação, até agora os cursos ligados à segurança de informação
são monitorados por estrangeiros. Com isto, faz transparecer que desde a criação da Escola
Militar até o ISEDEF, sem excluir os militares que anualmente são formados no estrangeiro,
as FADM ainda não possuem especialistas capazes de formar a nova geração. Durante este
processo, os estudantes realizam pesquisas nos quartéis, onde trazem resultados que, de certo
modo, podem expor os nossos sistemas ou ideologias tecnológicas.

4.3 Efeitos de semântica
Consiste em afectar a conﬁança dos utilizadores dos sistemas e tendo como epicentro,
simulação de uma falsa realidade e informação multimídia enganosa (Danjanovic, 2017). E,
para minimizar este tipo de efeito, recomenda-se a preparação psicológica dos técnicos e
usuários dos sistemas. O que se receia em efeitos semânticos da GI é os usuários serem
inﬂuenciados a:
• Interpretarem erradamente os dados que circulam nos seus sistemas, para induzir-nos
à tomada de decisões erradas;
• Desacreditarem a qualidade dos sistemas e de quem o projectou;
• Interpretarem ﬂuentemente a informação para que o adversário tenha toda informação
que lhe interessa.
Quando se oferece um valor monetário acima do habitual à um pobre, o mesmo tende
a agradecer e, se possível, por emoção, revela-se completamente. Com este exemplo,
pretende-se dizer que a importância da preparação psicológica (ou aspectos éticos) dos
militares, na componente preservação da informação estratégica militar que circula nos
sistemas em uso nas Forças Armadas, é de extrema importância. Pois, se assim não acontecer,
os gestores, técnicos e usuários das tecnologias dos dados e tecnologias facilmente podem ser
aliciados. A mesma conduta deve ser mantida durante a utilização das redes sociais ou
perante pessoas com intenções duvidosas. O cuidado com a informação também deve ser
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mantido diante dos militares com idoneidade questionável, principalmente, agora, que os
efectivos são heterogéneos e com objectivos diversos. Muitas batalhas são perdidas devido a
fuga de informação (Theohary, 2018).
Os efeitos semânticos podem manipular, modiﬁcar e destruir os modelos de decisão,
da percepção e da representação da realidade, construída através da utilização de um sistema
de informação pertencente quer a um sistema de comando e controle militar, como uma
organização civil (Taddeo, 2011).
Para Nunes (1999), a complexidade associada a efeitos semânticos é elevada, uma vez
que estes não procuram afectar o sistema de informação propriamente dito, mas, sim, o
comportamento dos seus utilizadores, inﬂuenciando as suas decisões. O autor acrescenta,
ainda, que num futuro não muito distante, os sistemas de informação em ambientes
multimídia constituirão a principal ferramenta de gestão da informação e o utilizador terá de
conﬁar mais em processos automatizados para procurar aceder, compilar e apresentar a
informação durante a fase crítica de processamento intensivo da informação que, regra geral,
ocorre numa situação de crise.
O perigo ou oportunidade para com efeito semântico reside no facto de, o que
acreditamos ser uma informação objectiva residir sempre num ponto de vista especíﬁco e,
como tal, ser aberto à manipulação (Marlatt, 2008). Como exemplo, pode-se citar as pessoas
que tomam as decisões, que muita das vezes se acredita nelas, sem, no entanto, analisar-se os
subsequentes efeitos.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de mais, é importante reiterar que as principais recomendações foram descritas
na secção 4. Contudo, vale ressaltar que as tecnologias estão cada vez mais a evoluir e quase
que ninguém quer ﬁcar alheio aos benefícios que elas proporcionam. As FADM, no caso
concreto, estão a adopta-las para a modernizar o seu sistema de gestão de pessoal, salário e
material, até a transmissão da informação. No entanto, ao fazer isso, é, sem dúvida, sujeitarse às ameaças ou riscos, tais como:
• Invasão dos meios tecnológicos para o roubo da informação e dados;
• Introdução de atrasos ou comportamentos indesejados nos sistemas, com a ﬁnalidade
de afectar o funcionamento correcto e prover-se de informações que induzem para a
tomada de decisões indesejáveis;
• A vulgarização da informação estratégica, como resultado da falta de ética dos
usuários e uso indevido das tecnologias. Como exemplo, podemos citar os telefones
celulares que contribuíram para a proliferação das redes sociais, que, de certa forma,
contribuem para o vazamento das informações estratégicas.
Com isso, e para repelir estes riscos, é necessário implementar escrupulosamente os
mecanismos de segurança e outras medidas relacionadas, tais como:
• Implementação da Política de Segurança, onde devem ser deﬁnidos os direitos e as
responsabilidades de cada militar, em relação à segurança dos recursos
computacionais que utiliza e as penalidades às quais está sujeito, caso não a cumpra.
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•
•
•
•
•
•
•

•

A notiﬁcação co nstante de incidentes e abusos decorrentes ao uso das tecnologias na
sua generalidade;
Elaboração, uso seguro e gestão de contas e senhas em todos os computadores;
Troca da informação ou dados por via e-mail institucional;
O cumprimento dos métodos de Criptograﬁa ou codiﬁcação da informação;
Implementação das cópias de segurança (Backups) dos dados;
Utilização de Firewall e ferramentas antimalwares, tais como antivirus, antispywares
e antirootkite;
Formação constante dos técnicos para que estejam habilitados na manutenção e
reparação das tecnologias, incluindo a formação das outras gerações. Para isso, é
necessário que os curricula estejam em sintonia aos novos reptos, efeitos da GI;
Consciencialização dos militares para o uso devido das tecnologias, as redes sociais e
preservação da informação. Este objectivo pode ser atingido através da
implementação de campanhas nos quartéis e discussões nas aulas de preparação
combativa e nos cursos de curta duração. Os cursos de promoção devem ser
explorados e considerados como ambientes onde os militares discutem e encontram
eventuais soluções dos actuais desaﬁos das Forças Armadas, para além de
proporcionarem oportunidades para a partilha de experiencias e unidade nacional.
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NORMAS DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA
DO INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS DE DEFESA
1.

FINALIDADE
O presente documento destina-se a estabelecer os aspectos formais de apresentação e
referenciação para todos os artigos escritos a publicar na Revista de Cientíﬁca do Instituto
Superior de Estudos de Defesa (ISEDEF).

2.

GENERALIDADES
a. O rigor e a precisão dos conteúdos, assim como as opiniões escritas nos textos
publicados são da exclusiva responsabilidade do (s) autor (es), não reﬂectindo
necessariamente os pontos de vista do ISEDEF.
b. Os artigos devem ser enviados num ﬁcheiro Word, por via electrónica para o endereço
cisedef@isedef.ac.mz.
c. Os artigos devem ser acompanhados pelos seguintes documentos:
(1) Ficha de Identiﬁcação: Artigo/Autor (es) (Apêndices A1 e A2);
Declaração de Originalidade (Apêndices B1 e B2) devidamente preenchida e assinada.
d. Trabalhos que incluam ﬁguras, tabelas, quadros ou conteúdos retirados (de forma
directa, ou indirecta) de outras publicações, devem ser acompanhados de identiﬁcação
da fonte, devidamente referenciados no corpo do texto e enviados, em anexo do artigo.
e. O (s) autor (es) do trabalho publicado confere (m) ao ISEDEF, através de uma licença
não exclusiva, o direito de publicação.

f. O conteúdo deve ser original e não pode ter sido anteriormente publicado, conforme
Declaração de Originalidade acima elencada.
g. O autor do artigo deve ser identiﬁcado com base nos seguintes dados: Nome,
Patente (aplicável a militares), Formação Académica/Profissional, Instituição onde
está afecto, contacto electrónico.
h. O artigo deve enquadrar-se nos objectos de publicação da Linha Editorial da Revista
Cientiﬁca do ISEDEF, designadamente: Segurança e Defesa e outras áreas cientíﬁcas
que contribuam para o desenvolvimento do pensamento estratégico nacional.
i. A recepção dos artigos é conﬁrmada pelo Secretariado Técnico do CISEDEF.
j. A notiﬁcação da aprovação do artigo é efectuada por correio electrónico do (s) autor
(es).
k. As notiﬁcações de recusa por incumprimento das normas e requisitos editoriais vão
acompanhadas da folha de avaliação realizada por 2 (dois) revisores e 1 (um) editor
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que se revêm no direito de recomendar, se necessário, melhorias ao texto para
posterior apreciação.
l. Os direitos autorais são do articulista. Entretanto, após a sua publicação passam
também a ser da Revista.
m. A publicação da Revista tem uma periodicidade deﬁnida, especiﬁcamente de um
número por ano.
Em cada edição da Revista de Assuntos Militares do ISEDEF, um investigador
somente deve publicar um artigo.

3.

FORMATO DO TEXTO
a. Formatação do texto
(1) Os trabalhos escritos a publicar no ISEDEF devem ser redigidos em Word ou
processador de texto equivalente, com as seguintes conﬁgurações:
Folha A4;
Margens de 3 cm (esquerda) e 2,5 cm (superior, inferior e direita);
Texto justiﬁcado;
Parágrafos de 1,25 cm;
Fonte Times New Roman, tamanho 12;
Espaço 1,5 linhas.
(2) O texto deve ser redigido de uma forma simples, ou seja, sem recurso a
hiperligações, inclusão de índices automáticos e outros mecanismos aﬁns.
(3) Uso de itálicos, sublinhados e negritos:
O itálico utiliza-se, sobretudo, para destacar partes do texto, devendo, ainda
assim, ser aplicado com moderação, sob pena de não surtir o efeito desejado.
Adicionalmente, o seu uso está também previsto nas seguintes situações:
No título (completo) de obras literárias, de jornais, revistas e publicações
análogas; No nome próprio de navios, aeronaves, marcas, etc.;
Nos títulos de produções artísticas e de obras de arte (ﬁlmes, quadros,
peças musicais, pinturas, esculturas, etc.);
Em letras que representam variáveis;
Nos nomes cientíﬁcos de animais ou vegetais;
Em vocábulos em língua estrangeira, intercalados num texto em
português;
Nas locuções latinas, e outras expressões estrangeiras, que ainda não
façam parte da linguagem corrente.
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O sublinhado está fundamentalmente reservado a citações por transcrição do
original, em que nele ﬁgure.
O negrito, similarmente ao sublinhado, está fundamentalmente reservado a
citações por transcrição do original, em que nele ﬁgure.
(4) Notas de rodapé versus notas ﬁnais. Recorrer, se necessário, a notas de rodapé de
ﬁnal de página (ou notas de pé de página), e evitar a utilização de notas ﬁnais (ou
de ﬁm de capítulo). As notas de pé de página deverão ser utilizadas para explicitar
assuntos versados no texto, que nele não devam ter lugar. Para o efeito deve ser
utilizada letra Times New Roman, tamanho 10.
(5) Parêntesis curvos e rectos. Em transcrições directas, utilizar parêntesis: curvos
quando a própria fonte os coloca; rectos, quando o autor decide colocar
parêntesis ou inserir palavras suas.

(6)
(7) Marcas (bullets), evitar a utilização de vários tipos de marcas para um mesmo
nível. Preferencialmente, usar caracteres neutros, designadamente travessão para o
primeiro nível.
(8) Numeração e formatação dos capítulos, subcapítulos, secções e subsecções, com
vista a facilitar o leitor, esta devem obedecer à notação/formatação presente no
Quadro 1.
Quadro 1 – Notação a utilizar nos títulos, subtítulos e secções

Notação

1.[Designação do capitulo]
1.1 [Designação de sub-capítulo]
1.2
2.
2.1
2.1.1 [Designação de secção]
2.1.2
2.1.2.1 [Designação de sub-secção

Formatação

Título 1.° nível: texto em Times New, tamanho 12, a
negrito.
Título 2.° nível: texto em Times New, tamanho 12, a
negrito

Título 3.° nível: texto em Times New, tamanho 12.
1.
Título 2.° nível: texto em Times New, tamanho 12.
2.
(…..)
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Os Quadros, Tabelas64 e Figuras, apresentados devem ser:

Assinalados no texto em numeração árabe, conforme Quadro 2.
Quadro 2 – Notação a utilizar nos títulos, subtítulos e secções
Quadros
Tabelas
Figuras
Quadro 1 – PIB
Tabela 1 – PIB
Figura 1 – Sistema
moçambicano
moçambicano
respiratório
Quadro 2 – PIB francês
Tabela 2 – PIB sulFigura 2 – Sistema
Quadro 3 – PIB sul-africano
africano
nervoso
Figura 3 – Sistema
neurológico
Acompanhados por uma legenda sucinta, mas informativa (letra Times New
Roman, tamanho 9, negrito), acrescida pela identiﬁcação da fonte65 (letra
Times New Roman, tamanho 9, com a palavra “Fonte” sublinhada).
Ser preenchidos, no seu interior, com letra Times New Roman, tamanho 9 e um
espaço.
Referenciados no texto, imediatamente antes do seu aparecimento, sempre
com a primeira letra em maiúscula.
Enviados separadamente e em formato editável.
Conformes com os exemplos a seguir apresentados de Tabela, Quadro e
Figura, onde são identiﬁcados a legenda e a fonte (nas Tabelas e Quadros, a
legenda aparece antes dos mesmos e a Fonte por baixo; nas Figuras e outros
elementos, a legenda e a fonte aparecem por baixo destes elementos), assim
como a sua referenciação no texto.

Exemplo de uma Tabela e respectiva referenciação no texto

64

A diferença entre Quadro e Tabela prende-se com o facto de o primeiro apresentar linhas
horizontais e verticais, enquanto a segunda apenas apresenta linhas horizontais.
65
Quando o material gráﬁco apresentado (tabelas, quadros, ﬁguras e elementos aﬁns) é
inteiramente conceptualizado e criado pelo autor, não se identiﬁca a fonte. Quando este
material é uma réplica ou uma adaptação de uma referência, é obrigatório fazer menção à
fonte, através, respectivamente de uma das seguintes notações: Fonte: Apelido (data); Fonte:
Adaptado a partir de Apelido (Data). Nesta última situação, e no caso de ser uma adaptação
de vários autores, é obrigatória a identiﬁcação de todos, ordenados de forma cronológica:
Fonte: Adaptado a partir de Apelido (Data), Apelido (Data) e Apelido (Data).
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O Centro de Investigação e Pesquisa cientíﬁco (CISEDEF) publica na sua Revista Cientiﬁca
artigos da série Segurança e Defesa, conforme apresenta-se o Quadro 3.

Quadro 3 – Linha Editorial publicada periodicamente pelo Centro de Investigação e
Pesquisa do ISEDEF.

Linha Editorial

Periodicidade

Tipo de documento

Revista Cientifica

2 Anos

Impresso e Em Linha

Fonte: Adaptado a partir de CISEDEF (2020).

Exemplo de um Quadro e respectiva referenciação no texto

N
a Tabela 1 é de uma única Linha Editoral para a publicação de artigos no Instituto
Superior de Estudos de Defesa, através do seu Centro de Investigação e Pesquisa
cientíﬁca (CISEDEF).
Na Figura 1 apresenta-se a heráldica do Instituto Superior de Estudos de Defesa.
Figura 1 - Heráldica do Instituto Superior de Estudos de Defesa
Fonte: ISEDEF (2018)
b. Organização geral do texto
De uma forma geral, o texto do artigo deve ser organizado da seguinte forma:
(1) Título, em português e em inglês.
(2) Resumo, em português e em inglês, sem exceder as 200 palavras.
(3) Palavras-chave, em português e inglês, sem exceder seis termos.
(4) Corpo do texto (capítulos, subcapítulos e secções).
(5) Referências bibliográﬁcas, redigidas no ﬁnal do trabalho, conforme a Norma em
vigor no ISEDEF e respectivos exemplos abaixam identiﬁcados. Sob o título
(único) de Referências bibliográﬁcas deverão ser, puramente, incluídas as obras
efectivamente citadas no texto (nesta componente, as referências aparecem todas
sob o mesmo título, não sendo aceites subcapítulos).
(6) Anexos, Apêndices e Apensos, quando existentes, devem ser incluídos no ﬁnal do
trabalho, identiﬁcados com numeração separada, em árabe e citados no texto,
entendendo-se por:
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Anexo: toda a informação de pormenor [retirada] de outras fontes, que
esclarece aspectos do conteúdo do corpo do Trabalho Escrito; os anexos
devem ser referidos no corpo do Trabalho Escrito;
Apêndices: […] documentos elaborados ou modiﬁcados pelo autor do
trabalho, contendo informação complementar, sendo usados para ampliar ou
explicar aspectos contidos no corpo do texto ou nos anexos; devem igualmente
ser referidos no corpo do Trabalho Escrito;
Apensos: […] documentos completos em si próprios, não elaborados pelo
autor do trabalho, enviados a coberto de correspondência militar ou reunidos a
um documento de serviço com uma ﬁnalidade especíﬁca.

c. Corpo do Texto
(1) Ter um número de palavras compreendido entre 7500 e 10000 (incluindo notas de
rodapé, bibliograﬁa e material gráfico, como por exemplo, quadros e tabelas), e um
total máximo, desejável, de 10 figuras/tabelas.
(2) Apresentar uma estrutura formal constituída pelos seguintes capítulos:
Resumo. Até 200 palavras, referindo: o objecto de estudo; os Objectivos; a
metodologia usada; os principais resultados obtidos; as conclusões mais
importantes;
Palavras-chave. Até 6 palavras e/ou expressões;
Abstract e keywords (tradução, respectivamente, do resumo e das palavraschave acima elencados do anterior);
Introdução. Primeiro capítulo, não numerado, que deverá conter: o contexto e
a problemática de investigação; os objectivos do estudo; a metodologia geral
utilizada; os principais resultados alcançados; os contributos teóricos e
empíricos; a organização do artigo;
Revisão bibliográfica (ou revisão teórica/conceptual ou marco teórico).
Primeiro e, se pertinente, segundo capítulo (s) numerado (s), que deverá
identiﬁcar: o problema de investigação; o estado da arte; as lacunas da
investigação na área de estudo que justiﬁcam as questões/perguntas de
investigação e as hipóteses (estas se aplicável);
Apresentação dos dados e análise dos resultados;
Conclusões. Último capítulo, não numerado, que deverá incluir: o objectivo do
trabalho; as grandes linhas do procedimento metodológico seguido; a avaliação
dos resultados e, se aplicável, os desvios em relação ao previsto inicialmente;
os contributos para o conhecimento; as limitações do estudo; as recomendações
para futuras investigações;
Referências bibliográﬁcas (apenas as citadas no texto).
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d. Referências Bibliográﬁcas
(1) A referenciação bibliográﬁca deve ser introduzida no corpo do texto, usando o
sistema autor-data, adoptando-se o estilo APA (American Psychological
Association) actualizada.
(2) Todas as referências devem ser identiﬁcadas no ﬁ nal do texto, após o capítulo das
conclusões, devendo ser listadas por ordem alfabética numa única lista,
independentemente do tipo de documento.
(3) Quando se veriﬁque a publicação de mais de um trabalho de um dado autor no
mesmo ano, a identiﬁcação deve ser feita pela introdução de a, b, c, etc. a seguir à
data.
(4) Livros, Revistas, Mapas e Entrevistas.
Livro completo com um único autor
Apelido, Inicial. Ano de publicação. Título do livro. Cidade: Editora.
Luluva, S. (2016). Políticas Educacionais em Moçambique: o conselho de escola
como componente da gestão democrática da escola pública moçambicana
(1975-2003). Maputo: Imprensa Universitária.
Livro completo com dois a cinco autores
Apelido, Inicial. (os últimos autores dois ligados por “e”). Ano de publicação.
Título do livro. Cidade: Editora.
Barker, R., Kirk, J. e Munday, R. (1988). Narrative analysis. 3.ª ed. Bloomington:
Indiana University Press.
Livro completo de Colectividade / Institucional
Instituição. Ano de publicação. Título do livro. Cidade: Editora.
American Psychiatric Association. (1994). DSM-IV: Manual de Diagnóstico e
Estatística das Perturbações Mentais (4ª Ed.). Lisboa: Climepsi Editores.

Documento do mesmo autor, com a mesma data de publicação
Apelido, Inicial. Ano seguido de uma letra (ordenação data da publicação). Título
do livro. Cidade: Editora.

Soros, G. (1966a.). The road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.
Soros, G. (1966b). Beyond the road to serfdom. Chicago: University of Chicago
Press.
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Número da edição
Apelido, Inicial, Ano. Título do livro. Edição. Cidade: Editora (Nota: o número da
edição deverá ser referido, excetuando-se o caso em que é a primeira).
Redman, P. (2006). Good essay writing: a social sciences guide. 3.ª ed. Londres:
Open University.
Artigo de Jornal/ Revista
Apelido, Inicial., Ano. Título do artigo. Título completo da Revista, Data, Volume
(Número), Página (s). Cidade: Editora.
Rêgo, N. (2018). As Informações na NATO – Contextualização de um Choque
Doutrinário e Estrutural. Revista de Ciências Militares, maio, VI (1), pp.
105-133. Lisboa: Instituto Universitário Militar.

Capítulos de livro
Apelido, Inicial., Ano. Título do capítulo. Título completo do livro, Data, Volume
(Número), Página (s). Cidade: Editora.
Raich, U. (2012). Finanças Locais: Desempenho e Sustentabilidade dos Municípios
Moçambicanos. Descentralizar o centralismo: economia, política,
recursos e resultados, pp. 197-214. Maputo: IESE.

Livro electrónico (e-book)
Apelido, Inicial. Ano. Título. [Livro eletrónico] Local de edição: Editor.
Disponível em: URL, [Consult. em Data].
Ashwin, P . (2005). Changing Higher Education: The Development of Learning and
Teaching. [Livro eletrónico] Londres: Taylor & Francis. Disponível em:
<http://lib.myilibrary.com?ID=24441>, [Consult. em 9 de fevereiro de
2011].
Dissertações e Teses
Apelido, Inicial. Ano. Título da dissertação/tese. Nível. Nome oﬁcial da
Universidade: Cidade.
Mataruca, F. (2011). Importância dos Valores Culturais no Desenvolvimento das
Forças Armadas de Moçambique. Trabalho de Investigação Individual
para o Curso de Promoção à Oﬁcial General. IESM, Lisboa.
Normas de Artigos para Publicação na Revista Cientíﬁca do Instituto Superior de Estudos de Defesa

Revista Cientíca do Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Emílio Guebuza: Série Defesa & Segurança: Vol.1,N° 1, Fevereiro de 2021

Conferências, Congressos, Seminários
Entidade organizadora do evento. Ano. Título da conferência. Local, Data. Cidade:
Editora.
Comissão Portuguesa de História Militar (2008). A Guerra Peninsular: Perspetivas
Multidisciplinares: Congresso Internacional e Interdisciplinar Evocativo
da Guerra Peninsular. Fundação Calouste Gulbenkian, 7, 8 e 9 de
novembro de 2007. Lisboa: CPHM.

Artigo aceite para publicação, mas ainda não publicado
Apelido, Inicial. Colocar no local da data a notação (no prelo). Título. (Data de
aceitação para publicação).

Woolley, E. e Muncey, T. (no prelo) Demons or diamonds: a study to ascertain the
range of attitudes present in health professionals to children with conduct
disorder. Journal of Adolescent Psychiatric Nursing. (Aceite para
publicação em dezembro de 2002).
Entrevistas
Apelido do entrevistado, Inicial. Ano da entrevista. Título da entrevista.
Entrevistado por…. [Tipo de meio] Localidade e data exacta da entrevista. Incluir
(se exigido) a transcrição. (Nota: manter em arquivo pessoal a transcrição da
entrevista).
Se conduzida pelo autor (enquanto fonte primária), acrescentar: Cidade, Data exata
da entrevista.
Costa, B. (2015). As FFAA no contexto da nação. Entrevistado por José Silva
[Presencialmente]. Lisboa, 01 de Junho de 2014.
Costa, B., 2015. As FFAA no contexto da nação . Entrevistado por José Silva [Por
telefone]. Lisboa, 01 de junho de 2014.
Se retirada de uma fonte (programa de televisão/rádio), acrescentar: Nome do Canal,
Data e Hora exactas da transmissão.
Silva, A. (2015). Conversas vadias. Entrevistado por Herman José [Televisão]. RTP
2, 10 de Dezembro de 2015, às 20:00.
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Documentos legais
Entidade produtora do documento. Ano. Título (Identiﬁcação do Documento).
Cidade: Editora.
Ministério da Defesa Nacional (2012). Deﬁne o Regulamento da Disciplina Militar
e das Forças Armadas (Decreto-lei n.º 1/2012, de 14 de Agosto). Maputo:
Impressa Nacional de Moçambique, EP .
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