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Um futuro marítimo possível para a NATO
Pedro Santos Jorge
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Chegados que somos a mais um ponto
de
decisão
e
eventual
inflexão,
consubstanciado pela aproximação da
Cimeira de Gales, afigura-se-nos que o
futuro da NATO, que será seguramente
discutido, poderia ter subjacente a
manifestação de intenções de uma
política atlântica que se enquadre nas
relações
e
no
elo
transatlântico,
reiterando
o
compromisso
da
responsabilização dos Estados europeus
na partilha de responsabilidades, mas
principalmente, uma política que exponha o que a NATO do futuro quer ser, fazer e
como.
Esta manifestação de intenções e a sua aplicação futura seria uma resposta à
questão identitária do futuro da Aliança dado que abordaria duas das atuais
questões chave: qual o futuro papel estratégico da NATO, o que está intimamente
associado ao nível de ambição para os próximos anos e ainda a repartição no seu
seio de responsabilidades e encargos.
Torna-se assim necessária uma definição da NATO no atual clima de austeridade
orçamental e abrandamento operacional, cujos efeitos tem tido tão grande impacto
na interoperabilidade e a visibilidade da Aliança.
Relativamente ao nível de ambição aliado, surge-nos como pouco provável uma sua
alteração significativa num futuro próximo, dado que, nas presentes circunstâncias
de contenção financeira, apenas uma redução do mesmo poderia fazer sentido, o
que no entanto seria dificilmente explicável politicamente falando. Uma declaração
política de redução de objetivos e das capacidades aliadas exporia demasiado as
correntes dificuldades da Aliança Atlântica perante o mundo.
Deste modo parece-nos que a questão principal a ser debatida será a da repartição
de encargos. Este tema andará à volta do tema capacidades, tais como as
iniciativas Smart Defence, Connected Forces e outras mais recentes iniciativas de
edificação de capacidades, que visem responder aos desequilíbrios entre aliados
europeus e norte-americano e intra-europeus, relativamente às capacidades que
possuem, proporcionam e disponibilizam à NATO.
Dadas as enormes divergências nos contributos e face à sua recente mudança
estratégica, os EUA continuarão sem duvida a pressionar e a impor o tema da
repartição de encargos, insistindo na necessidade de os aliados europeus se
comprometerem a não diminuir os investimentos na defesa e até a aumentá-los
assim que for ultrapassada a corrente crise financeira.
Os EUA mudaram efetivamente para o Pacífico as suas atuais atenções, tendo
assim forçosamente que reduzir os seus contributos para a Europa, mas como em
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quase todas as circunstâncias, “quando uma porta se fecha abre-se por vezes uma
janela”.
A nova orientação americana para o Pacífico poderia ser colmatada por uma maior
tomada de atenção europeia para a área do Atlântico sul e Indico, podendo uma
futura estratégia marítima da NATO ser utilizada para operacionalizar esta divisão
de responsabilidades estratégicas. A nova estratégia marítima poderia servir não só
para operacionalizar esta partilha de encargos mas também para dar conteúdo ao
reforço da operacionalidade entre as forças aliadas, dado que originaria outras
importantes missões e eventualmente até mais operações de caráter
essencialmente militar.
O objetivo final seria o continuar da existência de uma Aliança coesa, dados os
interesses comuns, comprometida na segurança global, com capacidade de manter
os seus objetivos securitários, operacionalmente preparada sendo interoperável e
ainda eventualmente aberta à cooperação com Estados não aliados na prossecução
dos interesses globais de estabilidade e segurança.
Para Portugal seria importante o reforço do elo transatlântico dado que evitaria os
riscos de derivas regionais, acautelando e prevenindo ainda mais o protagonismo
de alguns Estados europeus em detrimento de outros menos poderosos, grupo
onde nos encontramos.
A participação ativa numa futura estratégia marítima aliada deste género poderia
ser um perfeito ponto de partida para a nossa emancipação e reforço da
importância nacional. Os interesses portugueses no Atlântico sul, nomeadamente
nas imediações dos países de língua oficial portuguesa, estariam mais seguros e a
ativa participação nacional em missões de segurança nos teatros marítimos do sul
do Atlântico trariam uma nova e positiva visibilidade às forças nacionais destacadas
e consequentemente a Portugal.
Para tal urge que se defina positiva e eficazmente o que queremos: para onde
queremos ir e como o poderemos alcançar.
É assim urgente que se faça uma reflexão sobre as medidas a tomar neste contexto
de austeridade, na medida em que se torna obvia a necessidade de racionalizar
meios, tendo como objetivo a tentativa de alcançar e atingir as nossas
responsabilidades capacitarias no seio da NATO, respondendo afirmativamente aos
desafios que nos foram atribuídos e já politicamente aceites.

Página 2 de 2

