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PEQUENAS MARINHAS NO CONCEITO DE

"NETWORK CENTRIC WARFARE II"

Alexandre Reis Rodrigues
Voltando à questão do papel que as pequenas marinhas poderão ter no âmbito da participação em
coligações internacionais operando sob o conceito de “Network Centric Warfare” (NCW), a conclusão
tirada por Paul T. Mitchell, com base na experiência de anos de colaboração bilateral com a marinha
americana, não é optimista. [1] A necessidade das forças americanas em protegerem informação
sensível, sujeita a rigorosos critérios de acessibilidade que, por razões de segurança, não é realista
esperar que desapareçam ou diminuam, vai constituir um obstáculo, talvez maior do que o
tecnológico, à participação de outras marinhas.
Segundo o autor, apesar da relação privilegiada que a marinha canadiana tem vindo a consolidar ao
longo de muitos anos de estreita colaboração com a marinha americana, as condições de acesso à
plena utilização das potencialidades oferecidas pelo conceito NCW têm dependido muito de boas
vontades pontuais. Continua a faltar-lhes um protocolo que viabilize a cedência dos manuais de
procedimentos e demais publicações sem as quais a integração no sistema é no mínimo precária.
Para Paul Mitchell, as políticas de acesso à informação e a sistemas de especial sensibilidade
militar juntamente com o relativo atraso tecnológico em que se encontra a maioria das outras
marinhas tornará o modo de funcionamento de “coligações dinâmicas”, constituídas caso a caso
para situações específicas, muito problemático. Já não será apenas o problema do “pequeno
contributo que os parceiros ocasionais possam oferecer mas até a questão bem mais elementar de
serem capazes de acompanhar as conversas”.
Com base na experiência adquirida, nomeadamente enquanto servindo de ligação com outras
forças sem capacidade de ligação directa com as forças americanas, [2] a marinha canadiana terá
proposto desenvolver um “interface” (Gateway C4ISR) que permitiria integrar no conceito NCW
marinhas tecnologicamente mais atrasadas. Essa poderá ser uma das possíveis formas de
conciliar os interesses políticos de conseguir alargadas coligações com preocupações paralelas de
garantir um mínimo de eficiência operacional, aspecto frequentemente subalternizado. De outra
forma, os EUA serão levados cada vez mais a actuar unilateralmente, mesmo que o não desejem.
O conceito NCW ainda é um assunto muito novo, que continua em fase de desenvolvimento, e
nesses termos não seria de esperar a sua abertura sem restrições a outras marinhas, de que se
queixa o autor do artigo que comento. Pela mesma fase terão passado a generalidade de outros
desenvolvimentos militares, nomeadamente a do Link 11, na sua fase inicial. Com o alargamento da
NATO é até natural que o processo de libertação de informação militar sensível por parte dos que se
encontram mais avançados possa demorar mais tempo.
Em qualquer caso, a proposta apresentada pela administração americana na cimeira de Praga
tendo em vista a criação de uma força de resposta da NATO (NATO Response Force), que
necessariamente irá operar segundo os mais modernos conceitos operacionais, aponta
precisamente para uma integração total das forças participantes. [3] Essa será a via e para já uma
oportunidade única de os aliados ganharem capacidade de operarem em condições semelhantes
às das forças americanas, evitando assim serem remetidos para tarefas menores, eventualmente
limitados a receber ordens, sem participar previamente em qualquer planeamento ou processo de
decisão, ou simplesmente condenados a ficar de fora.
Mas para que isso seja possível é indispensável corresponder claramente a esse desafio. Quem
optar por continuar a esperar põe em causa a credibilidade da sua própria participação na Aliança,
deixando de ter hipóteses de ser um participante militar activo.
[1] Ver artigo com o mesmo título de 8 Setembro 2003.
[2] Segundo Paul T. Mitchell, a excelente interoperabilidade entre as marinhas canadiana e
americana pesou muito na decisão de fazer recair sobre o Canadá a responsabilidade de liderar a
“Combat Logistics Force” durante a guerra do Golfo, uma vez que ao navio inicialmente proposto (o
navio francês Doudart de Lagrée) faltava um sistema de comunicações interoperável com o da força
americana.
[3] Como já referido em anterior artigo, este assunto não é um exclusivo problema de marinhas.
Interessa, exactamente nos mesmos termos, também aos exércitos e forças aére as.

