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com a nossa Constituição, se for perpe-
trado por um vizinho meu de Carnaxide
que não pertence a uma organização no
exterior, esse problema é tratado pela
Administração Interna. Se for pelo Zawa-
hiri, já pode ser tratado pelo Ministério
da Defesa. Mas a realidade não se com-
padece com esta legislação, porque quan-
do foram feitas estas leis não havia estas
ameaças que por vezes exigem respostas
que só as Forças Armadas podem dar.

Propõe então alterações na lei?
De acordo com a legislação, isso só pode
acontecer se for declarado um estado de
excepção, ou seja, situação de guerra, esta-
do de sítio ou estado de emergência. Ora
bem, imagine o caso de um avião: damos
conta de que vem um no espaço aéreo e
passados 20 minutos está em Lisboa a cair
num estádio nacional cheio de gente a
assistir ao Benfica-Porto no final da taça.
Ora isto não é compatível com a declara-
ção de um estado de excepção, não há tem-
po para se reunir a assembleia. Temos de
criar legislação que permita isso, o que
pode passar por alterar a Constituição. O
governo anterior teve uma ideia engenho-
sa. Disse que, em certas circunstâncias,
as Forças Armadas podem colaborar com
as forças de segurança interna contra
ameaças transnacionais. Mas essa expres-
são não existe na Constituição, portanto
pode ser declarado inconstitucional.
Pura semântica?
[risos] Essa expressão é muito boa. Tem
de haver um plano aprovado pelos órgãos
de soberania todos que diga que, quando
acontecer isto, o chefe do Estado-Maior
tem autoridade para mandar abater o
avião. A nossa legislação não cobre isto,

portanto tem de se alterar. É este o ponto
de encontro entre a Administração Inter-
na e a Defesa Nacional. Agora a legislação
que houver nesse sentido tem de dizer
muito claramente que o emprego das For-
ças Armadas em território nacional tem
sempre carácter excepcional. Antes do 25
de Abril a legislação não era tão restriti-
va e passei por uma situação terrível.
Que situação foi essa?
Eu era tenente em Vendas Novas e, em
1958, houve eleições presidenciais. Há um
dia em que o comandante manda tocar
oficiais e diz: “Recebi ordens do chefe do
Estado-Maior do Exército para enviar
uma companhia para Setúbal porque vai
haver um comício do general Humberto
Delgado. O governo receia que a polícia
e a GNR não consigam conter qualquer
problema que surja e o Exército pode ter
de avançar.” Sem declaração de estado de
emergência sem nada. Foi nomeada uma
companhia com três pelotões e eu coman-
dava um deles. Não imagina a noite angus-
tiante que passei. Felizmente não foi pre-
ciso actuar, mas eu interrogava-me: “Se
me mandarem fazer alguma coisa, o que
é que eu vou fazer? Eu nunca ensinei isto
aos meus militares, eles não são polícias.”

Eu só pensava que podia matar inocen-
tes. Foi um drama pessoal terrível e que
felizmente se resolveu.
Então o governo está no bom caminho?
A forma como é abordada a questão da
segurança nacional parece-me razoável,
inovadora e ajustada. Mas no pormenor
tem muitos aspectos criticáveis.
Quais?
Por exemplo, não concordo nada com
acabar com as polícias ou uni-las. As
Forças Armadas têm três ramos e cada
um tem a sua identidade e não abdica
dela, mas fazemos operações em con-
junto. Então porque é que na seguran-
ça interna não se faz o mesmo? Porque
é que um secretário-geral da Seguran-
ça Interna não tem um poder face às
polícias idêntico ao que o chefe do Esta-
do-Maior das Forças Armadas tem face
aos três ramos? Isso é possível, nós até
podemos ensinar-lhes como se faz. A
Judiciária existe com uma certa finali-
dade que não é a mesma da GNR nem
do SEF nem da PSP. Todas foram cria-
das para coisas distintas e cada uma tem
uma identidade própria. Se acabarem
com isso, acabam com parte da eficácia
delas, não tenho dúvida nenhuma.

“Em Portugal os
políticos ainda estão

convencidos de que a
segurança nacional é só

feita por militares”

“Não são as agências de
rating que têm o poder, o

poder é-lhes dado pela
forma como os estados

reagem aos seus anúncios”


