
RELATÓRIO TRIMESTRAL (1º trimestre de 2019) DO OBSERVATÓRIO DA GUERRA E MILITARISMO 

  

  

Iniciamos, com este primeiro relatório periódico trimestral do Observatório da Guerra e Militarismo, 
compilando aquilo que de mais significativo ocorreu no domínio da guerra, da defesa, da geoestratégia, 
das alianças militares e outras e, também, dos movimentos que em todo o mundo se erguem em defesa 
da paz, denunciando as guerras e as suas horríveis sequelas nas populações. Na impossibilidade de 
sermos exaustivos, selecionámos aspetos que nos parecem merecer maior destaque. 

Aguardamos as vossas críticas e sugestões. 

 1. Situações de crise/guerras regionais 

1.1 Venezuela 

A Venezuela tem sido objeto de sanções unilaterais, portanto ilegais, face ao Direito Internacional (1), por 
parte do governo dos EUA desde há mais de uma dezena de anos. Agora, este governo avançou para 
uma postura de derrube ativo, (2) apoiando Guaidó, que não tem absolutamente nenhuma legitimidade 
(3)  para se autoproclamar presidente interino. As nações mais dependentes de Washington, na América 
do Sul e Central, ou na União Europeia, mostraram o seu estatuto de vassalos  (4) ao acudirem e 
somarem-se ao «reconhecimento» de um falso chefe de Estado Venezuelano. Os EUA, entretanto, 
confiscaram ativos, (5) no valor de duzentos biliões de dólares, à Venezuela. Foram orquestradas, pelos 
EUA, ajudas humanitárias e feitas sabotagens da rede elétrica  (6) na Venezuela, com o objetivo de 
provocar instabilidade e descontentamento  (7) em relação ao regime de Maduro.  Os russos ajudaram o 
governo de Maduro recentemente, enviando cerca de uma centena de militares e muita ajuda 
humanitária, assim como armamento sofisticado. O grupo de Montevideu (8)  (composto pelo México, 
Uruguai, Caraíbas e Bolívia) tem tentado o diálogo entre o governo Maduro e a oposição, mas a sua 
iniciativa não teve, por enquanto, tradução visível. Existe no cone sul do continente Americano (9), 
nomeadamente no Brasil e Argentina, (10) uma viragem pró-EUA e contra os regimes alternativos às 
políticas neoliberais dos EUA. 

Em termos de curto prazo, a situação poderá evoluir, com mais provocações e ataques  (11) por parte 
dos EUA em apoio à oposição golpista na Venezuela. Não está excluída a realização dum ataque de 
falsa bandeira (manobra para colocar, falsamente, como responsável da ação bélica o adversário que se 
quer invadir), pois tal já aconteceu no passado recente. 

1.2 Iémen 

No Iémen, as forças coligadas da Arábia Saudita (12)  e Emirados Árabes têm levado a cabo uma guerra 
de extermínio desde há 4 anos, com o pleno consentimento da tutela dos EUA, do Reino Unido e outros 
países ocidentais, que lhes fornecem equipamento sofisticado  (13) e cobertura diplomática total. O 
conflito tem origem na expulsão dum governo pró-saudita por um partido rebelde xiita, considerado 
próximo de Teerão.  Os portos são fechados, a ajuda humanitária bloqueada, os bombardeamentos às 
populações civis são quotidianos, o número de mortos  (14) de elementos civis, não combatentes, eleva-
se - segundo organizações humanitárias  (15) no terreno - a mais de 60 mil. Os países ocidentais têm 
uma política de dois pesos duas medidas, fechando os olhos às atrocidades cometidas pelos sauditas e 
outros. Recentemente, foi revelado que tropas de elite britânicas (16)  combatem, secretamente, lado a 
lado com os sauditas. Não são os únicos europeus directamente envolvidos: drones, comandados a partir 
de solo alemão, (17) matam civis iemenitas e foram objecto de queixa-crime num tribunal alemão, por 
familiares das vítimas. 

1.3 Israel/Palestina 

Desde a ascensão de Trump à presidência dos EUA, a situação dos territórios palestinianos tem-se 
degradado: Na faixa de Gaza (18),  continua a guerra de extermínio lento, com crianças a morrerem de 
subnutrição e da contaminação da água, as infra-estruturas básicas sendo periodicamente destruídas por 



bombardeamentos israelitas. O povo palestiniano tem vindo a sofrer a pior mortandade de civis  (19) 
desde a segunda intifada, desde o ano passado, quando elementos do exército israelita alvejaram 
mortalmente os manifestantes civis desarmados, repetindo o mesmo comportamento este ano. Nada, 
neste comportamento, emociona e faz recuar a cooperação com Israel (20), por parte das 
chamadas  «democracias» ocidentais (21), mesmo quando este se auto- intitula a exercer sua soberania 
sobre os Golã - território sírio ocupado (22)  por Israel desde a guerra de 1967 - ou transfere a capital 
para Jerusalém, cidade é que oficialmente parte da Palestina e tem um estatuto especial, conferido pela 
ONU. A atitude dos EUA, nestes aspetos fundamentais, implica uma viragem, relegando para o passado 
a preocupação de cumprir as decisões da ONU, incluindo as que eles, EUA, votaram favoravelmente no 
passado.   

1.4 Síria 

A Síria está quase livre  (23) do «Estado Islâmico». Porém, com ou sem este pretexto, permanecem 
ilegalmente no seu território cerca de mil soldados dos EUA. Um aspeto pouco conhecido das 
intervenções dos EUA é de que roubam o ouro e outros recursos nos países por eles ocupados; tal já se 
verificou no Iraque, na Líbia, agora na Síria. (24) Os EUA colocam-se como defensores dos curdos 
perante uma ofensiva do exército turco. Mas os EUA dificilmente irão quebrar a aliança com a Turquia, 
membro da NATO. Neste jogo complexo, o sonho de um Curdistão autónomo (25)  corre o risco de não 
se concretizar. Esta possibilidade parece depender dum entendimento com o governo sírio, o que ainda 
não se concretizou. 

2. Confrontos económicos, ameaças etc. de EUA (e aliados) / China e Rússia 

Os EUA têm vindo a desenvolver o conceito de guerra híbrida, em que se conjugam as sanções, (26) as 
proibições de comerciar entre países terceiros, as ameaças de sanções ou de multas, a intrusão nos 
sistemas informáticos e a propaganda agressiva, (27) fazendo planar uma ameaça de guerra «a quente». 
Perante este estado de coisas, a China e a Rússia, principais alvos destas ofensivas, têm aprofundado as 
colaborações entre si, desde o plano das trocas monetárias, excluindo o dólar como forma de pagamento, 
até à plena cooperação militar, partilhando o equipamento mais sofisticado. (28) A força da aliança 
Rússia-China e a atração que exerce noutros países, nomeadamente, da Ásia Central e do Sul (Irão, 
Paquistão, Índia), tem a ver com a economia, mas igualmente com o facto de aqueles não fazerem 
exigências de alinhamento político aos países com os quais mantêm relações comerciais. 

3. Armas nucleares  

Dois importantes tratados assinados pelos EUA com a defunta URSS, durante a Guerra Fria nº1, foram 
denunciados pelos EUA: o tratado SALT, no ano passado; e o tratado para a proibição das armas 
nucleares de alcance intermédio, neste ano. O segundo tratado tem particular importância para a Europa, 
visto que a sua ausência obriga a Rússia a preparar uma resposta a um possível ataque com mísseis 
nucleares de alcance intermédio, apontando seus mísseis às instalações da NATO no território europeu, 
que se distribuem desde o Atlântico, à fronteira da Rússia. A existência de vozes exigindo a paragem da 
corrida aos armamentos nucleares tem-se feito pouco ouvir ultimamente, devido ao efeito anestesiante 
dos media sobre a consciência cívica nos países ocidentais. Com efeito, os perigos de uma guerra 
nuclear (até por engano!) nunca foram tão elevados. 

A proliferação de armas nucleares, (29) neste contexto, é inevitável. Os países que - recentemente - 
adquiriram a capacidade nuclear, ou que já a possuíam, continuarão a desenvolver os seus sistemas. 
A Coreia do Norte  (30) viu as conversações com os EUA goradas, por exigências de última hora, (31)  da 
delegação dos EUA (pensa-se por sugestão do conselheiro John Bolton), que não estavam em agenda. 
Segundo estas, a Coreia do Norte devia desnuclearizar se totalmente agora, em troca de uma promessa 
futura de abertura. Esta proposta, bem como o assalto (32) perpetrado por elementos da CIA à 
embaixada da Coreia do Norte em Madrid na véspera da cimeira, destinavam-se a fazer abortar a cimeira 

O conflito Paquistão/Índia, em torno do território do Caxemira, (33) dura desde a independência destes 
dois países, que possuem ambos armas nucleares. O uso de guerrilhas djihadistas anti- Índia, por um 
lado e as retaliações usando a força aérea por outro, causaram um princípio de guerra que não foi 
avante, mas que muito facilmente se poderá reacender. (34) 



4. NATO  

A expansão da NATO e a sua agressividade  (35) em relação a várias potências tem vindo a acentuar-se. 
O presidente Trump lançou a exigência de que os seus aliados deviam contribuir de forma «justa» para a 
sua defesa, com a presença de tropas e bases americanas no seu solo. Os países mais fracos e/ou mais 
próximos da visão hegemónica da NATO, (36) não contestaram a meta dos 2% do PIB para a defesa. No 
entanto, quer a Itália, quer a Alemanha, ao contrário da França, colocam-se em contradição com este 
objetivo, (37) fazendo reviver o projeto de uma aliança europeia de defesa, que seria – a prazo – uma 
maneira de dispensar o protetorato da NATO  (38) e dos EUA sobre si. Mas as forças pró-NATO, no 
conjunto governo-militares-economia/finança, são, por enquanto, predominantes. Os que defendem os 
direitos humanos apenas em países como a China, o Irão ou a Rússia, esquecem o papel criminoso 
(39)  que a NATO teve nos Balcãs, inaugurando um comportamento global de «polícia planetário», com 
intervenção em muitos conflitos fora do seu mandato inicial. A NATO, como aliança militar, deixou de ter 
razão de ser com o desmembramento da URSS e a dissolução do Pacto de Varsóvia.   

A chamada «guerra contra o terror», foi um pretexto para os EUA e seus vassalos da NATO se 
envolverem no Afeganistão e no Iraque, depois na Líbia e na Síria. No Afeganistão, recentemente, foram 
desencadeadas iniciativas de paz, para acabar com a mais longa guerra  (40) contemporânea. Os EUA 
boicotaram a iniciativa. A estratégia dos EUA e da NATO, obcecados com o cerco à Rússia, é de 
eternizarem a sua presença naquele país, para terem pretexto em manter poderosas bases operacionais, 
próximo das fronteiras russas na Ásia central. 

4.1 Movimentos anti- NATO e pacifismo no mundo 

A existência de um forte movimento anti- NATO e anti-imperialismo americano  (41) é hoje, 
paradoxalmente, mais forte e visível em países que, de certo modo, têm «beneficiado» com a existência 
da NATO, do que nos países vítimas. A NATO sempre foi uma capa para a hegemonia dos americanos 
sobre os países europeus ocidentais, (42) que controlava. A perda do ímpeto anti-imperialista nestes 
países, nas últimas décadas, tem sido correlacionada com o facto dos movimentos sociais, muitas vezes, 
se centrarem exclusivamente em lutas sectoriais, esquecendo que a enorme pressão da NATO impede 
uma verdadeira autodeterminação e qualquer avanço para soluções não-capitalistas. No próximo dia 07 
de abril, vai realizar-se, em Florença, um encontro europeu sobre os 70 anos da NATO, (43)  dinamizado 
por uma coligação italiana, defensora da saída da Itália para fora da aliança. 

 
5. Portugal 

País da NATO e da EU e sofrendo por tal dupla pertença, ressente-se por não possuir uma determinação 
clara, tanto no campo geoestratégico, como no da economia, da educação, etc… 

5.1 As forças armadas são profissionalizadas, tendo, por um lado, um conjunto de quadros 
permanentes, por outro, de pessoal «mercenário», mais atraído por «bons» ordenados (44) e saídas 
profissionais, do que pela carreira castrense, em si mesma. Os gastos com a defesa foram, em grande 
parte, para dotar os sectores e as unidades de tecnologias compatíveis, para desempenhar as tarefas 
que lhes são destinadas pela NATO. 

5.2 A diplomacia portuguesa reflete o «atlantismo automático» dos principais partidos de poder em 
Portugal, assim como a sua dependência em termos militares. Nesta medida, embora se lamente, não se 
pode ter surpresa por Portugal, perante a crise venezuelana, ter alinhado, (45) ao nível de governo, pelo 
reconhecimento de Guaidó, como o chefe de Estado legítimo. O empenhamento do governo em enviar 
forças de elite  (46) para supostamente defender a embaixada, foi um caso de sobre- reação, no qual o 
governo português teve uma negativa do governo legítimo da Venezuela. Geralmente falando, Portugal 
está desejoso de participar em parcerias com a China, mas coloca-se numa posição de não desagradar à 
potência imperial. 

5.3 Portugal na NATO: foi um membro fundador desta organização. Com efeito, os outros poderes 
permitiram que o Portugal de Salazar entrasse. Todos sabiam que era um regime fascista e repressivo. 
Hoje, Portugal tem militares, sob comando da NATO, em teatros de guerra  (47) como o Afeganistão ou o 



Mali, sem quaisquer vantagens para a defesa do seu território e do seu povo. (48)  Além do risco de 
mortes e feridos (49)  inerente às missões, Portugal e os portugueses, em qualquer parte, tornam-se 
alvos preferenciais dos djihadistas. Globalmente, Portugal é muito importante para a NATO, mas a 
sua importância estratégica é calada, (50) deliberadamente: o triângulo {Portugal continental - Madeira -
Açores}, no Atlântico, controla as rotas Norte- Sul e Leste - Oeste. Se o governo acatar a exigência de 
dedicar 2% do PIB à defesa, (51)  com despesas que se destinam a fortalecer as componentes da NATO, 
o país não poderá desenvolver as infra-estruturas, o ensino, a saúde e outros domínios, que carecem do 
investimento público. 
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