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4. A DEFESA ANTIMÍSSIL NA ALIANÇA
Na Cimeira dos 60 anos da Aliança, que teve lugar em
Estrasburgo/Kehl, foi reconhecido e reafirmado que a
proliferação de mísseis balísticos coloca uma crescente
ameaça às Forças, territórios e população dos Aliados,
sendo que a defesa antimíssil (MD) constitui parte de uma
resposta mais alargada para conter essa ameaça. Mas, ao
falarmos em MD na NATO temos de abordar o tema em três
grandes áreas: Defesa de Teatro; defesa Territorial; e cooperação com a Rússia.
Os sistemas MD, que descreveremos adiante, estão a ser desenvolvidos para fazer face a uma
possível ameaça de mísseis balísticos e, em Estrasburgo/Kehl, com base na análise técnica e
político-militar, foi decidido que a ameaça deveria ser abordada por prioridades, motivo pela qual se
entende que no imediato, a principal ameaça balística que a Aliança poderá enfrentar é proveniente
do Médio-Oriente, nomeadamente do Irão. Vejamos no que se traduz essa ameaça.
a) A possível ameaça
Mark Fitzpatrick[2] considera que há evidências que o Irão procura uma capacidade de armas
nucleares devido, sobretudo, ao ambiente de secretismo em que o seu programa nuclear está
envolvido; à falta de lógica económica das suas aquisições; ao desenvolvimento tecnológico de
mísseis balísticos; e, aos laços militares para o programa e actividades relacionadas com o nuclear.
Actualmente o Irão tem potencial conhecimento científico e tecnológico para desenvolver armas
nucleares, porém ainda não efectuou qualquer teste nuclear, pelo que ainda não possui qualquer
munição nuclear operacional, validada e testada que possa ser utilizada como ADM. Todavia, o Irão
desde Agosto de 2010 tem em funcionamento uma central nuclear em Bushehr, tendo previsto um
programa de edificação de mais 19 instalações idênticas.
De acordo com o East-West Institute[3], o Irão desenvolve programas de enriquecimento de urânio
235 e de produção de plutónio 210 e 239[4] e, será capaz de desenvolver, construir e testar um
engenho nuclear de um desenho simples, em dois ou três anos, após a decisão para o executar,
podendo levar cinco anos para transitar de um engenho simples para o desenvolvimento de uma
ogiva nuclear capaz de ser acoplada num míssil balístico.
Em paralelo com o programa nuclear, o Irão desenvolve mísseis balísticos, com o objectivo aparente
de ser capaz de projectar ogivas nucleares para além das suas fronteiras. O desenvolvimento do
seu programa de mísseis balísticos remonta aos anos oitenta, aquando da guerra com o Iraque,
tendo desde então desenvolvido os mísseis de classe Shahab 1, 2 e 3, e o Ghadr-1 Kavosghar (uma
evolução do Shahab 3), de combustível líquido, estando a desenvolver o Sajjil 2, míssil de
combustível sólido, com alcance estimado de 2200 km[5] e capaz de transportar uma ogiva de 750
kg.
A versão de três fases de combustível sólido Sajjil 2, capaz de transportar uma ogiva de uma
tonelada a mais de 3700 km está a cerca de quatro ou cinco anos da sua operacionalidade, pelo
que provavelmente, o Irão não será capaz de atingir alvos na Europa Ocidental antes de 2014 ou
2015 e, prevê-se que só em 2020 tenha desenvolvido o seu conceito de ICBM (mais de 5500 km de
alcance)[6].
As capacidades tecnológicas dos vectores de projecção iranianos incluem, neste momento, a
possibilidade de colocação de satélites em órbita, pois recordamos que a 2 de Fevereiro de 2009 o
Irão efectuou lançamento do satélite Ormid com o SAFIR Space Launch Vehicle (essencialmente
idêntico ao Ghadr-1 Kavosghar), não há, no entanto, evidências que o satélite tenha sido colocado
em órbita. Estes vectores de projecção têm alcances para atingir países na Europa de Leste, no
Médio-Oriente e partes da Rússia, basta adaptá-los para transportar uma ogiva.
Porém, e segundo Mark Fitzpatrick[7], devido à sua pouca precisão, a utilidade militar operacional de
mísseis balísticos do Irão é muito limitada. Contudo, em nosso entender, o papel desempenhado
por estes mísseis vai além do seu valor operacional, é essencialmente político-estratégico,

residindo aqui a nossa principal diferença em relação a Fitzpatrick; mesmo sem grande precisão, se
os mísseis estiverem armados com ogivas químicas, biológicas ou nucleares, o seu efeito será
sempre devastador no âmbito psicológico e das percepções, e é neste domínio que hoje a guerra,
como forma superior de política, se desenrola. Além do mais, o tornarem-se úteis militarmente será
uma questão de tempo, dado que há um incrementar contínuo das suas capacidades e tecnologias.
Esta, recordamos, é uma ameaça hipotética, pois apesar de o Irão desenvolver todas estas
capacidades, não há evidência que procure ameaçar territórios, Forças ou populações da Aliança.
b) O Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence
O Programa do Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) tem em vista o
desenvolvimento de uma capacidade de defesa antimíssil, capaz de conferir protecção às forças
NATO, fundamentalmente para mísseis balísticos com alcances até 3000 Km[8]. O estudo de
viabilidade deste Programa foi lançado em Julho 2001 como resposta à proliferação das tecnologias
ligadas ao emprego de mísseis balísticos e à existência de equipamentos capazes de alcançar
partes do território da Aliança (podendo, mesmo, transportar ADM). Em Março de 2004, o Conselho
do Atlântico Norte aprovou o programa ALTBMD que foi posteriormente ratificado pelos Chefes de
Estado e de Governo na Cimeira de Istanbul[9].
Já na Cimeira de Estrasburgo/Kehl se definiu que era necessário:
“(...) identificar e concretizar o trabalho político, militar e técnico relacionado com a possível expansão
do papel do programa Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence (…) para além da protecção
de Forças projectadas e incluir defesa territorial antimíssil (...) apresentar recomendações
compreendendo arquitecturas alternativas a partir de elementos de arquitecturas já estudadas de
forma a serem consideradas na próxima Cimeira [Lisboa](...)”.
Posteriormente é afirmada a disponibilidade para explorar o potencial de ligação entre sistemas de
defesa antimíssil dos Estados Unidos, da NATO e da Rússia, no momento apropriado, sendo ainda
encorajada a Rússia a tirar partido das propostas de cooperação com os EUA[10].
Este programa desenvolve-se por fases de implementação e baseia-se na integração dos diferentes
sistemas em uso nas nações NATO. A actual fase designa-se de Interina e deve estar pronta em
finais de 2010, seguida de uma Initial Operational Capability, para apoio à NATO Response Force, à
qual se segue uma Full Lower Layer TMD C2, implementada através da estrutura de comandos fixa e
móvel da Aliança; e, por último, a Integrated Upper/Lower Layer C2. A arquitectura final espera-se que
seja atingida em 2017.
De momento os estudos decorrem para verificar a viabilidade da integração deste sistema no novo
sistema norte-americano, sendo que o ALTBMD, se autorizada a sua expansão, pode vir a constituir
a base do sistema de defesa antimíssil territorial da Aliança.
c) Defesa antimíssil Territorial
Foi na Cimeira de Praga em 2002 que foi decidido o lançamento de um estudo de exequibilidade do
ambicioso projecto do Territorial Missile Defence, que tem como objectivo proteger não só as Forças
como o território e as populações das nações da Aliança. Tal como o programa ALTBMD, o MD
Territorial está orientado para fazer face a mísseis balísticos.
Em Riga[11], os Chefes de Estado e de Governo acolheram com agrado o estudo iniciado em Praga,
que concluiu ser tecnicamente exequível para a Aliança desenvolver uma capacidade de MD, e
decidiram que se deveria continuar o trabalho sobre as implicações políticas e militares para a
Aliança, da defesa antimíssil, incluindo uma actualização das ameaças.
Na Cimeira de Bucareste[12], reconheceu-se o contributo norte-americano para a protecção
conferida aos membros da Aliança e, tendo por base a indivisibilidade da segurança dos Aliados, foi
atribuída ao Conselho a tarefa de desenvolver opções para uma arquitectura global de defesa
antimíssil que conferisse cobertura a todos os territórios e populações dos Aliados europeus, não
abrangidos pelo sistema dos EUA[13].
Na época, para complementar a estrutura do sistema dos EUA e ter a possibilidade de conferir a
cobertura desejada, os norte-americanos negociaram a instalação duma estação radar e um “site”
de intercepção (10 interceptores), respectivamente na República Checa e na Polónia.
Simultaneamente propuseram que fossem identificadas opções no quadro da Aliança, para
complementar o seu sistema de MD.
Entretanto, a 17 de Setembro de 2009, o Presidente Obama apresentou o novo sistema de defesa

antimíssil, o que veio alterar o progresso dos trabalhos na NATO. A solução agora apresentada
caracteriza-se, essencialmente, por se desenvolver em quatro fases e foi designada como Phased
Adaptive Approach (PAA)[14].
O projecto teve por base, por um lado, uma reavaliação da ameaça balística, nomeadamente por o
Irão progredir mais rapidamente do que estava inicialmente previsto na sua capacidade de produção
de mísseis de curto e médio alcance, e, por outro lado, para aproveitar novas tecnologias surgidas
nos últimos 5 anos – os navios Aegis com interceptores SM-3 Block I-A – para fazer face à ameaça.
Nesta ordem de ideias, à luz da nova definição de prioridades políticas, impunha-se uma revisão da
arquitectura de defesa antimíssil.
O sistema antimíssil dos EUA que está fundamentalmente orientado para fazer face a mísseis
balísticos, representa o contributo norte-americano para o esforço da Aliança e confere uma
cobertura substancial do seu território europeu, sendo ainda coerente com as decisões políticas já
tomadas, e compatível com os contributos nacionais já adquiridos ou em vias de aquisição,
nomeadamente navios, interceptores e radares terrestres, navais e aéreos. A Roménia e a Polónia
concederam, entretanto, facilidades para instalação nos seus territórios dos Mísseis SM-3 em 2015
e 2018 respectivamente, e que integram a componente europeia do PAA. Entretanto, ficará sediado
na República Checa um Centro de Alerta Precoce, e não como no projecto anterior, um radar,
inviabilizado politicamente pela sua não aprovação na Câmara dos Deputados, embora aprovado
pelo Senado.
Para os norte-americanos, esta nova abordagem terá menores custos, será mais flexível e
adaptável, apresenta uma maior capacidade de sobrevivência e garantirá o princípio fundamental da
indivisibilidade da Segurança para todos os membros da Aliança, sendo que, em relação à proposta
anterior, esta nova arquitectura desenvolve-se face à evolução da ameaça, tendo sido decidido que a
prioridade na resposta deve antes incidir sobre os mísseis de curto e médio alcance, relativamente
aos quais o Irão já dispõe de capacidade desenvolvida. Quanto aos mísseis intercontinentais, a
revisão efectuada concluiu que o acesso a uma tecnologia fiável e disponível não será uma
realidade, no curto e médio prazo.
No que diz respeito às implicações para a estrutura em estudo na Aliança - o ALTMBD - os EUA
estão convictos de que sistema norte-americano poderá adaptar-se bem a uma integração com o
sistema que a NATO vier a desenvolver, aventando a possibilidade de surgirem mais áreas de
cooperação e inclusive uma redução de custos devido à substituição de um grande número de
componentes por uma só, com maior capacidade.
Numa óptica da Aliança, em geral, afigura-se que o objectivo da protecção de todo o território e
populações europeias parece merecer agora maior destaque do que no anterior plano. A nova
proposta, uma vez que lidará com uma ameaça concreta no curto e médio prazo, faz sentido
militarmente, é potencialmente mais integrável no desenvolvimento do ALTBMD, e também,
eventualmente, mais aceitável pelas autoridades russas.
Este novo Sistema está ainda em sintonia com o novo START. Segundo Washington, aquele Tratado
não impõe nenhuma limitação aos testes, ao desenvolvimento ou à instalação de sistemas de
defesa antimísseis dos Estados Unidos, que estejam programados ou em curso de o ser. Podemos
verificar logo no preâmbulo do Tratado o reconhecimento da relação entre armas estratégicas
ofensivas e defensivas e que “(...) current strategic defensive arms do not undermine the viability and
effectiveness of the strategic offensive arms of the Parties (…)”, não sendo, assim, incluído o sistema
Antí-míssil. Parece-nos ainda interessante referir a linguagem que é introduzida e que limita o uso
dos ICBM e SLBM para a adaptação a interceptores antimíssil, bem como a situação inversa,
salvaguardando no entanto que “(...) This provision shall not apply to ICBM launchers that were
converted prior to signature of this Treaty for placement of missile defense interceptors therein
(…)”[15].
Todo este sistema deve ser avaliado de uma forma global, inserido no âmbito de uma estratégia de
dissuasão norte-americana que engloba diversos parceiros. Na Ásia o Japão, a Coreia do Sul e
Taiwan; no médio oriente Israel, Arábia Saudita, Kuwait e Turquia e na Europa a Alemanha, Holanda,
Espanha e Grécia, todos dotados de sistemas Patriot.De lembrar que a Espanha e Noruega
possuem também navios Aegis.
Esta questão não pode também ser desligada da presença nuclear norte-americana na Europa.
Enquanto esta se mantiver, a NATO deve desenvolver o MD como um elemento da sua postura
defensiva cada vez mais importante, acrescentando assim um importante vector de dissuasão pela
negação. Um sistema MD efectivo pode ser complementar e eventualmente, a seu tempo, o
substituto da nuclear sharing, como meio de manter os EUA empenhados na Defesa Europeia;

acresce que alguns Estados-Membro, como já referimos, não sentirão a necessidade de
desenvolverem os seus próprios meios nucleares, e ainda, este sistema MD não manterá na
Aliança o estatuto diferenciador entre países nucleares e não nucleares.
d) Cooperação com a Rússia
De entre os programas em curso no âmbito do NATO Rússia Council (NRC), é de destacar a
cooperação a nível Theatre Missile Defence (TMD). Este programa tem como objectivo conseguir a
interoperabilidade entre os meios da Rússia e da NATO, com o consequente aumento da eficácia
global do sistema. Dos objectivos iniciais constava a intenção de interligar, quando apropriado, os
sistemas da Rússia ao ALTBMD[16].
A anterior iniciativa dos EUA, para instalação do 3º “site” MD na Europa, teve consequências no
desenvolvimento dos trabalhos do NRC-TMD. Com a colocação deste sistema na Europa, sobretudo
à porta da Rússia, Moscovo entendeu que se alterava o equilíbrio geoestratégico existente até ao
momento, prejudicando não só relações entre a Rússia e os EUA, mas, também, entre a Rússia e a
NATO, qualificando como incompreensível a utilidade real do referido sistema.
A situação na Geórgia levou também a um arrefecimento nas relações, agravadas pelo anúncio que
a Rússia prepara a instalação de Mísseis Iskander, de curto alcance, no seu enclave de Kalinegrado
e pela apresentação da sua nova doutrina militar a 5 de Fevereiro[17].
A mais recente doutrina militar russa considera um dos principais perigos para a sua segurança[18]
o facto de a NATO mover as suas infra-estruturas militares para mais perto das fronteiras da
Federação Russa, em paralelo com o desenvolvimento do eventual sistema antimíssil,
perturbadores da actual estabilidade e alinhamento no campo do nuclear, bem como da
militarização do espaço e a projecção de sistemas de armas estratégicas não nucleares. A Rússia
reserva o direito de empregar armas nucleares em resposta à utilização deste tipo de armas ou de
qualquer outro tipo de ADM contra si ou contra os seus Aliados, ou também de qualquer outro tipo de
armas contra a Federação, desde que a existência do Estado esteja sobre ameaça. Curiosamente,
na principal tarefa atribuída às suas Forças Armadas, para além da prevenção de conflitos militares,
nucleares e não nucleares, deixa a “porta aberta” para negociações no que ao MD diz respeito, pois
admite a possibilidade da criação de mecanismos para a regulação e cooperação bi e multi-lateral
neste âmbito. Lembramos as negociações bilaterais com os EUA para a negociação do novo START
e a promessa de manterem futuras negociações sobre este e outros assuntos relativos ao nuclear,
desarmamento e controlo de armamento. Por fim, a nova doutrina militar russa contém um adendum
classificado sobre o uso do nuclear, pelo que o seu emprego permanece pouco claro.
Mas porquê a preocupação e a insistência com o envolvimento russo? Com efeito, a Rússia possui
capacidades de detecção, identificação e tracking de um qualquer disparo, que seriam não só um
contributo útil, como um corte nos custos de todo o projecto MD territorial. Esta cooperação é ainda
fundamental pelas consequências associadas aos destroços que surgirão após a
intercepção/destruição de um qualquer míssil cujo alvo se localize em certas regiões da Europa,
uma vez que o território russo terá a probabilidade de ser o território mais afectado.
Os EUA referem e forçam mesmo no seio da Aliança esta eventual cooperação com os russos na
partilha de informação e na área dos radares, aproveitando a sua oferta, em 2007, de utilização das
instalações em Kabala (Azerbeijão), e, em Armavir (Rússia), devido à sua capacidade para uma
detecção precoce de lançamentos a partir do Irão[19]. Por outro lado, norte-americanos
consideraram a possibilidade de renunciar ao projecto em troca de a Rússia dar o seu contributo
para evitar o desenvolvimento nuclear iraniano, nomeadamente o programa de mísseis de longo
alcance.
Apesar de os EUA e NATO garantirem à Rússia que o programa MD não se destina a fazer face
àquela nação, mas fundamentalmente à ameaça crescente do Irão, os russos, caso não sejam
membros activos no processo, rogam-se no direito de considerar ameaça todo o míssil que cruzar o
seu espaço e de tomar as medidas que entenderem por adequadas, assumindo actualmente uma
posição interessante, definida pelo seu Representante Permanente junto da Aliança, Embaixador
Rogozin como de “trust but verify”. Tudo depende do papel que lhe for atribuído e do grau de
participação no processo de decisão.
e) A defesa antimíssil e o novo Conceito Estratégico
Na reunião de Ministros de Negócios Estrangeiro em Tallin[20], ficou estabelecido, que em Lisboa,
se decidiria ou não sobre uma missão antimíssil para a Aliança. Já Hillary Clinton e Robert Gates
vêm defendendo esta situação e que a Aliança deve suportar os custos da expansão do ALTBMD
para capacidade territorial. Esta capacidade fortalecerá a coesão da Aliança, o Art.º 5 e garantirá a

sua segurança.
No relatório do Grupo de Peritos considera-se que a defesa de um qualquer ataque proveniente do
Irão, transformou o MD numa Missão essencial da Aliança. O relatório salienta ainda o importante
contributo do PAA, bem como o incrementar da dissuasão e da partilha de responsabilidades
transatlânticas. Reafirma-se ainda que este sistema não é dirigido contra a Rússia, mencionando a
necessidade de uma estreita cooperação.
Surgem, no entanto, vozes contraditórias e mais cautelosas quanto a esta nova missão,
nomeadamente da França, que, em Praga, aprovou a decisão de conduzir um estudo sobre a
exequibilidade de um sistema para a protecção de Forças, centros populacionais e território europeu
da Aliança[21].
O Ministro da Defesa, Hervé Morin, talvez bem aconselhado pelos escritos de Samaan e
Gompert[22], compara o sistema MD à linha Maginot, que pode induzir numa falsa percepção de
segurança e que coloca a NATO numa posição de esperar pelo ataque para se poder defender.
Aqueles autores consideram ainda que este sistema pode, em simultâneo, reduzir a confiança para
se efectuar um ataque contra a Aliança, e, ao mesmo tempo, incrementar a credibilidade de uma
retaliação nuclear, e, pode ainda, aumentar a confiança no seio da Aliança para um ataque
convencional contra um estado nuclear, não receando resposta nuclear.
A França, apesar do apoio a um sistema de defesa antimíssil, é muito crítica quanto às opções de
Arquitectura e respectivos custos.Face aos constrangimentos orçamentais, considera difícil suportar
uma capacidade incerta, apenas confiável para ataques de pequena escala e com meios pouco
sofisticados; porém, entendemos que o grande motivo se prende com o acesso a tecnologia norteamericana e ao envolvimento das indústrias de defesa francesas no projecto. Nos seus discursos, o
actual Presidente francês é claro ao mencionar:
“(...) Let us not lose sight of the fact that missile defence will never be efficient enough to protect our
vital interests. On this issue, France has chosen a pragmatic approach. It is in this spirit that we are
taking part in the collective work of the Atlantic Alliance - dear Hervé Morin. We have solid technical
know-how in this area that could be taken advantage of when the time comes (…)”[23].
Na Aliança, o debate em torno do MD também nos aparece associado ao desarmamento nuclear,
surgindo abordagens que interpretam esta capacidade como indutora de proliferação, e outras com
uma visão oposta, que se as potências nucleares possuírem estes meios e estes forem confiáveis,
conduzirá sim a um desarmar progressivo, sendo proposta uma abordagem cooperativa do MD com
a Rússia e mesmo a China[24].
Em vésperas da Cimeira em Lisboa, consideramos ainda ser possível negociar um acordo para que
a Aliança passe a desempenhar uma missão de defesa antimíssil, assim o queiram os franceses.
Se estes, de facto, aceitarem, fará sentido também participarem na capacidade dissuasora da
NATO.
5) O Regresso da Dissuasão nuclear
Com o regresso dos temas nucleares à Agenda internacional e com a imposição do MD na Aliança,
houve outro tema, que tinha caído no esquecimento, que reaparece com um novo vigor: a dissuasão.
Para Sauer[25] o conceito de dissuasão está hoje desgastado por diversos factores como, entre
outros: a proliferação horizontal; o terrorismo; o tabu nuclear e a defesa antimíssil. Quanto ao
primeiro factor, podemos considerar que desde 1945 a dissuasão nuclear não impediu outros
Estados de se armarem nuclearmente numa média de, em cada sete anos, aparecer um novo país
com capacidades nucleares. Após a Guerra-Fria, como vimos, tem havido um incremento da
proliferação quer pelo prestígio que adquire quem possuir esta capacidade, quer pela protecção que
confere, sendo que muitos dos países proliferadores enfrentam grande instabilidade política interna
(Paquistão), com todos os riscos associados de falta de controlo e de eventual transferência desta
capacidade para actores estatais ou não estatais.
Quando se trata de aplicar o conceito tradicional de dissuasão ao terrorismo e a outros actores nãoestatais, temos sempre a tendência de considerar que esta é uma estratégia que não se aplica[26],
arranjando argumentação em torno da falta de racionalidade desses actores, confundido aqui com o
conceito de razoabilidade[27], esquecendo que um conceito não implica o outro e, considerando que
racional é o actor que segue a “nossa” lógica estratégica, esquecendo também que a sua
racionalidade está assente em outros valores e princípios. Assim, devemos ter sempre presente o
princípio base desta estratégia, que só sabemos se funciona “(…) when it does in the minds of
enemy liders, it is their world view, not ours, that must determine whether or not deterrence succeeds

(…)”[28].
Nesta ordem de ideias, se tivermos a garantia de comunicação, ou seja, que a mensagem
transmitida é percebida e de que o processo de decisão desses actores é baseado sempre no
custo/benefício da acção, deve-se aplicar a dissuasão através da negação de alvos ou pela punição
das lideranças destes actores. No fundo, será estruturar a dissuasão à ameaça e mostrar que a
concretização de um ataque não é uma modalidade de acção a adoptar.
O tabu nuclear também tem desgastado a dissuasão uma vez que se relaciona com o impedimento
“moral” e com os custos políticos de um qualquer líder dos P5 utilizar este armamento. Desde 9 de
Agosto de 1945 que nenhuma arma nuclear foi empregue, mesmo em Teatros de Operações onde
as baixas foram significativas.
Há ainda a tese que defende que o MD não reforça a dissuasão nuclear, antes pelo contrário, pois
esta capacidade pode induzir numa percepção que a capacidade nuclear já não é capaz de
concretizar o seu papel. Sauer[29] defende ainda que, se os sistemas MD, ainda em
desenvolvimento, não funcionarem, o que temos são dois sistemas débeis e, mesmo que
adversário acredite no real funcionamento do sistema, para o quebrar, apenas desenvolverá mais
armamento nuclear, conduzindo, assim, a uma corrida ao armamento. Opinião com a qual
discordamos, dado que, por um lado, é o MD que conduz a dissuasão ao seu topo, pela negação,
impedindo ou dificultando as intenções, a quem quer que seja, de concretizar um ataque, uma vez
que os seus meios serão destruídos; por outro lado, a quem defende ainda fica a capacidade de
retaliação nuclear. Além do mais uma das bases doutrinárias da dissuasão, que se desenrola num
ambiente de incerteza, é o acreditar na capacidade e credibilidade dos sistemas.
Assim, o critério da suficiência da dissuasão passou a ser a capacidade das forças nucleares
penetrarem no sistema de defesa antimíssil inimigo, sendo esta preocupação ainda mais evidente
após a assinatura do Novo START[30].
Na Aliança continua em vigor o conceito de Extended Deterrence norte-americano, porém abordado
de uma nova forma, onde forçosamente temos de incluir as diferentes perspectivas dos Aliados, que
continuam a confiar nas garantias dadas. Assim, requere-se um olhar mais atento para os novos
desafios como a Proliferação e o Terrorismo nuclear, mas também pelo papel mais assertivo da
Rússia, com um novo enfoque no uso de armas nucleares, o que determina/condiciona a postura de
alguns Aliados.
Foi durante a presidência de Putin, entre 2000 e 2008, que a Rússia veio a reafirmar a sua intenção
de se manter associada ao nuclear como garante da sua independência, segurança, soberania e,
sobretudo, para a sua reafirmação como grande potência na cena internacional, tendo o então
Presidente russo afirmado “(...) Our country’s nuclear potential is of vital importance for our national
security interests. The reliability of our ‘nuclear shield’ and the state of our nuclear weapon complex
are a crucial component of Russia’s world power status (…)”[31]. Posteriormente, em 2009, o
General Leonid Ivashov, de forma a contrabalançar as vantagens norte-americanas em Forças
convencionais, enfatizou que a Rússia não tem alternativa às armas nucleares[32], tendo
recentemente aquele país confirmado as suas intenções de implementar uma nova doutrina para a
preservação da sua tríade estratégica nuclear, orientada para a dissuasão[33].
Dentro dos Aliados, destacamos a França com a reafirmação de uma estratégia de dissuasão,
encarada como um pilar da sua soberania e do seu papel de actor global[34]. Sarkozy considera
mesmo que: “(…) tomorrow, technological breakthroughs may create new threats. That is why we are
so attached to our nuclear deterrent. It is strictly defensive (…)”, associando a MD como um
complemento da estratégia de dissuasão francesa, salientando que “(…) In order to preserve our
freedom of action, missile defence capabilities against a limited strike could be a useful complement
to nuclear deterrence, without being a substitute for it (…)”[35], aqui juntando-se ao discurso dos
governantes norte-americanos, para quem a estratégia de dissuasão para o Século XXI passa pela
capacidade de MD.
Assim, na impossibilidade de se caminhar para uma Post-existential deterrence[36]e de forma a
continuar a assegurar as suas garantias de defesa, a Aliança deve adoptar uma Holistic Deterence,
que inclua capacidades convencionais, nucleares e agora o MD, ciente da necessidade de, a partir
destas capacidades, dever adoptar uma credível Tailored Deterence, o que implica diferentes formas
e opções de dissuasão para diferentes confrontações e diferentes adversários[37], pois no fim, são
os Aliados que decidem sobre a suficiência da credibilidade dessas garantias.
Algumas Conclusões
A NATO e os seus membros vivem actualmente o dilema entre a dissuasão nuclear ou o

desarmamento. O desarmamento nuclear total só pode ser alcançado se conseguirmos uma
arquitectura de segurança colectiva funcional, assente numa paciente criação de medidas de
confiança e num complexo regime de verificação. No entanto, acreditamos que num futuro previsível,
a Aliança não será capaz de dispensar as armas nucleares como um componente de uma
dissuasão eficaz e fiável, sendo, porém, fundamental encontrar um compromisso político.
Apesar das diferentes perspectivas no seio da Aliança, devemos avaliar criticamente como a
componente nuclear pode ser adaptada aos actuais desafios de segurança, ao extrair do Plano de
Acção do NPT elementos para o futuro da NATO, como o compromisso inequívoco com a meta de
longo prazo de um mundo livre de armas nucleares, cientes de que um mundo sem armas
nucleares, não será alcançado do dia para a noite. Neste compromisso é imperioso ser mantido um
estreito diálogo com a Rússia, extensível também à defesa antimíssil.
Mas, neste debate sobre política nuclear e a adopção ou não de uma missão antimíssil, o mais
importante é a garantia de manutenção da foot print norte-americano no Velho Continente, essa é a
verdadeira importância político-estratégica da Extended Deterrence e do programa da defesa
antimíssil.
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