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Sessão solene da Cátedra Bernardo de Sá Nogueira 

(Palestra proferida pelo Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército na Academia Militar 

em 17 de junho de 2020) 

“A ação militar terrestre - emprego operacional” 

 

Começo por agradecer a amabilidade pelo convite que me foi endereçado, constituindo 

para mim uma enorme honra, um privilégio, bem como uma grande responsabilidade.  

Procurarei estar à altura do desafio… 

Para abordar o tema proposto, tentarei partir do geral para o particular, assumindo o 

atrevimento de inicialmente traçar algumas ideias de enquadramento, numa incursão ao 

nível estratégico, para depois chegar aos aspetos mais específicos do emprego da 

componente terrestre, ao nível tático e, em particular, do seu emprego operacional à 

dimensão nacional. 

Peço a vossa indulgência para o facto de não apresentar uma agenda ou lista de tópicos a 

seguir, tendo optado por uma sequência de notas, que tentarei interligar de forma 

sequencial e relacionada, esperando conseguir a vossa atenção ao longo de um fio 

condutor que tem como elemento comum a especificidade terrestre. 

E começando com uma primeira nota relativamente a essa especificidade, a expressão 

“terrestre” está, de forma inalienável, associada a “terra” ou, se quiserem, “território”. 

É notícia, por ser fora do comum, quando se nasce no mar ou no ar, isto é, a bordo de 

navio ou aeronave. Porque o normal é nascer, crescer, constituir família e viver, a 

esmagadora maioria do tempo de vida, em terra. 

Permitam-me, pois, que em linguagem simples, relembre algo que, atrevo-me a dizer, 

todos sabemos. 
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O ser humano vive em terra; movimenta-se de forma autónoma em terra; não tendo 

autonomia natural para se movimentar em ambiente aéreo; podendo, por um período de 

tempo limitado (nadando) movimentar-se em meio aquático, mas tendo sempre que 

regressar, rapidamente, a terra. 

O ambiente terrestre é, pois, por natureza, aquele em que o ser humano tem a base da sua 

existência: onde nasce, cresce, se desenvolve e organiza a sua vida. De onde parte e onde 

regressa após atividades em ambiente aéreo, marítimo ou espacial. Onde instala e 

desenvolve a tecnologia para atividades no ciberespaço. Ciente dos mais arrojados feitos 

na procura de condições de vida no espaço, em ambiente marítimo, ou mesmo 

subaquático, quiçá noutro planeta, tal não vai alterar, num horizonte temporal previsível, 

a necessidade de viver em ambiente terrestre. 

E como viver tem subjacente lidar com situações de cooperação, competição, conflito ou 

acomodação é, pois em ambiente terrestre que continuarão a proliferar as situações de 

conflitualidade e de acontecimentos que ameaçam a segurança. E é em ambiente terrestre, 

ou a partir deste, que serão resolvidos.  

No atual sistema internacional, nenhuma unidade política abdicou da base territorial. É 

no território que as populações vivem e desenvolvem maioritariamente as suas atividades; 

se forjam os sentimentos de comunidade; estão as sedes de identidade coletiva; estão os 

principais bens e serviços estratégicos. 

Em conclusão, qualquer comunidade que pretenda ter autonomia tem de controlar uma 

parcela de território. Nada de novo, lembramos o velho conceito de nação: um povo com 

história, tradições e língua comuns e um território que controla. 

E a história, mesmo a contemporânea, demonstra que as situações de conflitualidade têm 

sempre subjacente o controlo de território e da população que nele vive.  

Adicionalmente, numa análise geral aos anos mais recentes, parece constatar-se uma 

tendência de alteração de uma dinâmica prevalecente de negociação e procura de acordo, 
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para uma dinâmica mais individualista de competição e confrontação. A recente situação 

de pandemia em que ainda nos encontramos é também exemplo disso. 

Mas, se para além de olharmos para a história, contemplarmos o presente e tentarmos 

perspetivar o futuro, duas palavras têm sido comumente usadas para os caracterizar: 

Incerteza e Imprevisibilidade. 

Se colocarmos uma no eixo das ordenadas e outra no eixo das abcissas, qual a resposta 

mais comum para a bissetriz?   

Flexibilidade, para garantir a oportuna adaptabilidade das opções de resposta. 

 

Não precisamos de recuar muito no tempo para recordarmos exemplos concretos que 

ilustram a incerteza e a imprevisibilidade que lhe está associada. A designada Primavera 

Árabe, no norte de África, a anexação da Crimeia e o conflito no leste da Ucrânia, os 

fluxos migratórios, o fenómeno do DAESH, são apenas alguns exemplos disso, a par de 

outras situações, eventualmente mais antigas e prolongadas no tempo, como por exemplo, 

a situação de instabilidade na região da África Central. O mesmo se poderá dizer 

relativamente à atual pandemia provocada pelo novo Corona Vírus, para a qual parece 

que ninguém estava preparado, pelo simples facto de ser improvável. 

O que se pretende ilustrar com o gráfico apresentado é a ideia simples de que, se fosse 

possível diminuir a incerteza, tendendo para um ideal de zero, também a 

imprevisibilidade teria a mesma tendência e, consequentemente, a flexibilidade exigida 

seria diminuta.  

Saberíamos com elevado grau de certeza quais os meios necessários, bem como onde e 

quando seriam empregues. No entanto, em sentido contrário, que parece ser a tendência 

mais provável na atualidade e no futuro, o aumento da incerteza e consequente incremento 

da imprevisibilidade, exige maior flexibilidade, quer quanto à natureza das respostas, quer 

quanto à sua oportunidade.  

O perigo poderá estar na inação e na indecisão, associadas à incerteza e à 

imprevisibilidade. 
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Há, pois, que assumir a necessidade de existência de capacidades cujo local e momento 

de emprego não é possível determinar. Isto é, a eficácia sobrepõe-se à eficiência. Aceita-

se a existência de meios, bem como dos inerentes custos, como contributo essencial para 

a necessária flexibilidade, mesmo que não se deseje, nem se saiba com exatidão, onde e 

quando pode ocorrer o seu emprego.  

É como a proteção que nos é conferida por um seguro, que sabemos não ser eficiente e 

até desejamos não ter que utilizar. Pagamos o respetivo prémio anualmente, mas 

preferimos nunca ter de o usar até ao fim dos nossos dias. 

Transpondo para o domínio militar, em linguagem simples, sem abusar da terminologia 

e dos acrónimos que nos caracterizam, podemos genericamente afirmar que releva como 

fator essencial para o planeamento, no domínio do instrumento militar do poder, a 

Flexibilidade. 

 

 
 

Flexibilidade Operacional, que só pode ser conseguida pela existência do adequado 

leque de capacidades, bem como da respetiva prontidão, em função da probabilidade de 

empego estimada. 

 

Flexibilidade de Pensamento, que só pode ser conseguida através da preservação e do 

desenvolvimento do Conhecimento, que se obtém pela formação, ensino e treino 

constantes. 

 

Identificada a flexibilidade como elemento essencial para garantir a resposta adequada e 

oportuna, em função da incerteza e consequente imprevisibilidade, importa agora graduá-

la, quer quanto à tipologia, quer quanto à dimensão. 

 

E, para isso, permitam voltar a umas breves notas do nível estratégico, com a finalidade 

de tentar identificar elementos que orientem a necessidade de a graduar, num caminho 
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que procura conduzir à explicitação do nível de ambição para o emprego operacional no 

domínio das forças terrestres. 

 

Começaria esta graduação pela apresentação de três patamares ao nível estratégico, cuja 

caracterização, naturalmente sumária, não pretende ser um exercício de redação de 

definições, com critérios científicos, mas tão só uma tentativa de sistematizar, ainda que 

de forma empírica, uma possível estratificação, que certamente pecará por defeito, 

resultante de uma visão macro, propícia a exageros de generalização e, por conseguinte, 

a futuras análises e subdivisões mais detalhadas. 

 

Falamos do nível de ambição estratégica que, no patamar mais elevado, designamos por 

Autonomia Estratégica.  

 

 
 

Apenas ao alcance de atores estatais e, nestes, num leque muito reduzido, pressupõe 

capacidade autónoma de dissuasão, de atuação ao nível global e em todo o espetro das 

operações militares.  

 

Apresenta-se um exemplo ilustrativo, por todos conhecido - diria mesmo reconhecido - 

os Estados Unidos da América, com a expressão elucidativa de “Persuasivo em Tempo de 

Paz e Invencível na Guerra”.  
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Capaz de agir ao nível militar, em todo o espetro, desde as operações de apoio a situações 

de catástrofe, de cariz humanitário, até ao conflito nuclear estratégico. 

 

E, para além da capacidade de agir em todo o espetro das operações militares, com 

iniciativa e não apenas de forma reativa, mantém e desenvolve aptidão própria para atuar 

em todos os domínios: operacionais, marítimo, terrestre, aéreo, ciberespaço e espacial. 

 

 

 
 

Simples será concluir que este nível de ambição estratégica não está ao alcance de um 

estado com a dimensão de Portugal. 

 

O patamar mais baixo, isto é, no extremo oposto, designamos como Dependência 

Estratégica.  
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Significa abdicar de capacidades próprias para a função de soberania do estado, Defesa 

Nacional, fazendo-a depender de acordos no âmbito de organizações internacionais, ao 

nível bilateral e multilateral. A este propósito apontaria o exemplo da Islândia. 

 

E, por fim, o patamar intermédio, que designamos por Relevância Estratégica.  

 

 
 

Aplicável porventura a uma maioria significativa dos estados, caracteriza-se por manter 

capacidades próprias, para garantir, de forma autónoma, as missões de responsabilidade 

especifica nacional, como são as destinadas à proteção e segurança dos seus cidadãos, 

bem como a proteção dos interesses vitais nos espaços de soberania, a que acresce a 

participação ativa em compromissos internacionais, capaz de granjear credibilidade no 

seio de organizações internacionais, de aliados e parceiros, com os quais conta para 

situações de conflito extremo. 

 

Consideramos ser este o nível de ambição estratégica de Portugal, o que pode ser 

deduzido da documentação oficial enquadrante, chegando assim a um primeiro critério 

de graduação, entre autonomia, relevância, ou dependência estratégica. 
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E é esta documentação oficial enquadrante (sobre a qual se escrevem rios de palavras, 

resmas de paginas e de comentários, sempre que se realiza um ciclo de revisão e 

atualização, mas que depois fica um pouco esquecida, ou algo arredada dos debates e 

opiniões), que nos vai permitir continuar a percorrer o caminho de graduação do nível de 

ambição e de capacidades. 

 

 
 

A imagem que se apresenta pretende sintetizar, com uma sistematização pessoal, o 

enquadramento conceptual e o enquadramento normativo das Forças Armadas.  

 

O segundo, que relaciona a legislação principal, embora longe de ser uma lista completa 

e exaustiva, vê o seu cumprimento escrutinado em permanência, pois trata-se, de forma 

objetiva, do cumprimento da lei.  

 

O primeiro, que designamos por conceptual, deverá ser a principal referência no que 

concerne ao nível de ambição nacional para as estratégias operacional, estrutural e 

genética, sendo resultado do parecer ou aprovação ao mais elevado nível dos órgãos de 

soberania nacionais. A sequência de documentos que se apresenta, encabeçada pelo 

Conceito Estratégico de Defesa Nacional, seguido do Conceito Estratégico Militar, 

Missões das Forças Armadas, Sistema de Forças e Dispositivo de Forças, explicita o que 

o Estado determina concetualmente, bem como qualitativa e quantitativamente, para as 

Forças Armadas. 

 

Opinar sobre um elemento particular específico sem ter em conta o efeito que pode ter no 

todo coerente deste enquadramento conceptual, orientador da estratégia, é como focar a 

atenção num tijolo apenas, que faz parte integrante de uma parede. 

 

Permitam-me ainda uma pequena nota, apesar de marginal ao tema desta apresentação. 

Desconheço se existe qualquer outra função de soberania do Estado que tenha um 
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enquadramento concetual e normativo tão objetivo, exaustivo, definidor da estratégia a 

seguir, como é o caso da Defesa Nacional e das Forças Armadas. 

 

Regressando à linha condutora do tema de hoje, importa continuar a traçar os elementos 

que permitem graduar o nível de ambição para a ação militar terrestre.  

 

Começamos por recorrer ao Conceito Estratégico Militar aprovado pelo MDN, em 22 

de julho de 2014, e confirmado em CSDN, de 30 de julho de 2014. 

 

No que à ação militar terrestre diz respeito, importa desde logo relevar que determina, e 

passo a citar, “se disponha em permanência de Forças terrestres ligeiras, médias e pesadas, 

organizadas em três comandos de escalão brigada garantindo-se assim, não só a 

necessária flexibilidade de emprego, através de um amplo leque de tipologia de forças, 

como também, a possibilidade de mobilizar pessoal e reativar meios e unidades 

militares”, fim de citação. 

 

Retiramos, desde logo, dois indicadores objetivos para a graduação que procuramos. 

Um de natureza qualitativa, forças ligeiras médias e pesadas, e outro de cariz 

quantitativo, determinando a existência de brigada como escalão máximo, num total 

de três. 

 

Através da figura seguinte pretende-se ilustrar o tripé, qualitativo e quantitativo, no qual 

se suporta a organização das forças terrestres. 

 

 
 

Acrescenta-se igualmente uma caracterização sumária dos elementos essenciais 

distintivos das três tipologias de forças, que poderão ajudar a ilustrar a referida 

flexibilidade de emprego. 
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Ligeiras, como força de entrada inicial, com elevada prontidão, versatilidade e 

mobilidade estratégica. 

 

Médias, como força de intervenção, com mobilidade estratégica e operacional, bem 

como, incremento de proteção coletiva. 

 

Pesadas, como força decisiva, com elevada mobilidade tática, proteção, poder de fogo e 

poder de choque. 

 

O mesmo documento, o Conceito Estratégico Militar em vigor, acrescenta ainda outros 

elementos que permitem graduar com maior detalhe a dimensão qualitativa e quantitativa 

da componente terrestre. Diria mesmo que através do nível de ambição que ali é 

explicitado, é possível, relacionar a organização e tipologia de forças atrás referidas, com 

o seu emprego expectável no âmbito da ação militar terrestre. 

 

Nas imagens seguintes, estabelece-se uma relação direta entre as diferentes partições do 

texto descritivo referente ao nível de ambição para a componente terrestre e a tipologia 

e dimensão das forças para o atingir. 

 

 

 

Inicia com a definição da capacidade expedicionária, isto é, passo a citar, “capacidade 

para projetar e sustentar, em simultâneo, até três unidades de combate (até escalão 

batalhão), apoio de combate ou apoio de serviços, para participação nos esforços de 

segurança e defesa coletiva”, fim de citação. 

 

Refira-se que projetar e sustentar, em simultâneo, implica um ciclo ternário de força em 

teatro, força em aprontamento, e força em regeneração, relevando para este efeito as 

forças ligeiras e médias, que permitem conjugar a projeção estratégica com a mobilidade 

operacional intra-teatro de operações e a proteção adequadas. Missões enquadradas no 

âmbito das genericamente designadas operações de apoio à paz que, importa referir, têm 
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evoluído na sua natureza, com uma tendência que, para além da presença e da separação 

de partes em conflito, tem exigido empenhamento em ações de combate. 

 

 
 

Adicionalmente, e ainda no âmbito da capacidade expedicionária, o nível de ambição 

definido explicita para a componente terrestre, passo a citar, “podendo comandar uma 

única operação de escalão brigada em qualquer cenário e grau de intensidade, por tempo 

limitado”, fim de citação. 

 

Em coerência com o referido anteriormente, baliza o escalão brigada como o mais elevado 

para a ação militar terrestre com carater expedicionário e orienta para a necessidade de 

forças pesadas, uma vez que são as mais adequadas para emprego em qualquer cenário e 

grau de intensidade. 
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Seguindo o percurso descritivo do nível de ambição para a componente terrestre, o 

documento em apreço acrescenta, passo a citar, “Dispor de capacidade de dissuasão 

defensiva, a reforçar no quadro das alianças e suficiente para desencorajar e ou conter as 

agressões”, fim de citação. 

 

Que interpretamos como uma orientação para graduar o conceito de relevância estratégica 

que inicialmente referimos, contando com o reforço das alianças a que pertencemos para 

desencorajar ou conter agressões, o que naturalmente implica que se demonstre a 

credibilidade no seio das mesmas. 

 

 
 

Finalmente, o nível de ambição conclui pela afirmação de se dispor de capacidade, passo 

a citar, “pronta para continuadamente cumprir missões no âmbito da segurança e defesa 

do território e da população e do apoio militar de emergência”, fim de citação. Para o qual 

deverão contribuir e estar disponíveis todos os tipos de forças e meios. 

 

Sintetizadas algumas notas quanto à graduação de natureza qualitativa e de cariz 

quantitativo, permitam agora que desça mais um degrau, ao nível tático, para resumir a 

tipologia de operações para as quais as forças terrestres têm de estar prontas. E para estar 

prontas implica a existência dos recursos necessários, organizados em função das 

estruturas orgânicas base, bem como articuladas e treinadas, atempadamente, para as 

missões a cumprir. É este o papel essencial do Comando das Forças Terrestres, órgão da 

estrutura superior do Exército, a quem cabe organizar, preparar, treinar, sustentar e, 

quando determinado, comandar as diferentes forças e elementos da componente 

operacional terrestre. 

 

E neste particular, considerando a tipologia e a dimensão das forças necessárias para dar 

resposta ao nível de ambição apresentado, cujo detalhe está definido no Sistema de 

Forças, aprovado em Conselho Superior de Defesa Nacional, a 30 de julho de 2014, são 

quatro os tipos de operações terrestres a considerar: 
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Operações Ofensivas, Operações Defensivas, Operações de Estabilização e Operações de 

Apoio Civil. 

 

Sendo que a articulação e treino para cumprir missões no âmbito de um tipo de operação 

implica a existência de competências para, em simultâneo ou sequencialmente, executar 

tarefas táticas típicas de outros tipos de operações. Na figura seguinte pretende-se ilustrar 

essa correlação. 

 

 
 

As operações ofensivas têm como finalidades genéricas a conquista de terreno, a 

expulsão ou a derrota de um adversário e caracterizam-se pela iniciativa. Podem incluir 

durante a sua execução, tarefas táticas típicas de operações defensivas, de estabilização e 

de apoio civil. 

 

As operações defensivas têm como finalidades genéricas garantir a posse ou o controlo 

do terreno, impedindo que seja ocupado ou controlado por um adversário, a quem cabe a 

a iniciativa. Podem incluir, durante a sua execução, tarefas táticas típicas de operações 

ofensivas, de estabilização e de apoio civil. 

 

As operações de estabilização têm como finalidade genérica contribuir para a criação de 

um ambiente seguro e estável numa determinada região, bem como proteger as 

populações. Caracterizam-se pela existência de regras de empenhamento restritivas 

quanto ao uso da força, podendo incluir tarefas táticas típicas de operações ofensivas, 

defensivas e de apoio civil. 

 

Por fim, as operações de apoio civil têm como finalidade primária contribuir para o apoio 

e segurança da população, nas quais, por norma, não é previsível o uso da força armada. 

Podem incluir tarefas táticas típicas de operações de estabilização. 

 

Como poderá ser percetível desta caraterização muito sumária dos tipos de operações, as 

forças e meios, partindo da sua estrutura orgânica de base, que serve para o seu treino 
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parcelar específico, articulam-se em função de um diferenciado conjunto de fatores de 

análise, que levam ao planeamento da operação e à respetiva composição e articulação 

para a missão a cumprir, seja qual for o tipo de operação predominante, contribuindo 

também, dessa forma, para a flexibilidade de que vimos falando. 

 

Não resistindo à tentação de usar terminologia militar própria, trata-se de chegar à 

composição e articulação das forças, que permite estabelecer relações de comando e de 

apoio entre os diversos sistemas, contribuindo cada um para as diversas funções 

operacionais terrestres, ou em linguagem militar, funções de combate. 

Trata-se de um sistema de sistemas, interdependentes e empregues de forma sincronizada 

em apoio mútuo, apresentados e ilustrados, com os equipamentos correspondentes, na 

figura seguinte. 

 

 
 

 

Ao centro, a função Informações, que alimenta, desde o início do planeamento, todas as 

outras, procurando em permanência analisar de que forma as caraterísticas da área de 

operações, incluindo as condições meteorológicas, bem como as capacidades e 

possibilidades dos adversários, podem influenciar, ou mesmo comprometer, o 

cumprimento da missão. 

 

Em redor desta, as funções movimento e manobra, proteção, fogos e sustentação, cuja 

designação é autoexplicativa, complementada pelas imagens dos principais meios que 

lhes estão associadas, pelo que pouparemos tempo naquilo que seria a sua descrição 

exaustiva. 

 

Como alicerce de base e envolvendo todas as outras, a função Comando Missão, 

responsável pelo estudo, planeamento, preparação e condução das operações, procurando 

garantir a referida sincronização, através de processos cíclicos de tomada de decisão, nos 

quais, para além do conhecimento e da competência, emerge a arte do comandante. 
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A existência de limitações em qualquer uma das funções apresentadas põe em causa a 

capacidade de cumprir missões no âmbito dos quatro tipos de operações, podendo, dessa 

forma, condicionar as opções de resposta para satisfazer o nível de ambição definido e, 

consequentemente, afetar a credibilidade no seio das organizações, de quem dependemos 

para efeito de dissuasão defensiva, a reforçar no quadro das alianças, como explicita o 

nível de ambição expresso no Conceito Estratégico Militar. 

 

Para concluir o caminho que tentei percorrer, resta deixar uma nota final, de cariz 

concreto, quanto ao dia-a-dia das forças que integram a componente operacional terrestre. 

 

A atividade operacional atual, caracteriza-se pela existência de Forças Empenhadas, 

Forças em Prontidão e Forças em Treino. 

 

 
 

As forças empenhadas, onde se incluem as Forças e Elementos Nacionais destacados, 

bem como as que se encontram em aprontamento dedicado para emprego, com foco nas 

operações de estabilização. Incluem ainda as forças e meios empregues diariamente no 

âmbito do apoio militar de emergência, em operações de apoio civil. 

 

As forças em prontidão, para emprego em missões de responsabilidade especifica 

nacional, como as que integram a Força de Reação Imediata Conjunta, bem como as que 

se encontram, em cada dia, designadas para apoio militar de emergência, nomeadamente 

por solicitação da ANEPC. A que acrescem as forças em prontidão no âmbito dos 

compromissos internacionais, seja no seio da OTAN, para as NATO Response Forces, 

seja no seio da EU, para os European Union Battle Groups. Para estes compromissos 

releva, mais uma vez, a questão da credibilidade, através da capacidade de participar em 

operações defensivas, operações ofensivas e operações de estabilização. 

 

E, por fim, as forças em treino, cujo local e momento de emprego ainda não está 

identificado ou definido, constituindo um contributo essencial para a referida 

flexibilidade, mantendo a capacidade para emprego em qualquer um dos quatro tipos de 
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operações, onde se incluem forças em regeneração, acabadas de regressar de missões no 

âmbito das FND. 

 

Em jeito de conclusão, tentarei conjugar numa única frase as palavras chave que foram 

sendo repetidas ao longo deste percurso de cerca de 30 min:  

 

 

A incerteza, e a consequente imprevisibilidade, continuarão a dificultar a prospetiva 

para a ação militar terrestre, pelo que importará garantir a flexibilidade que permita 

dispor das opções de resposta adequadas para emprego operacional, demonstrando 

relevância, e desta forma ter credibilidade. 

 

Agradeço mais uma vez o convite que me foi dirigido e espero ter correspondido ao que 

era esperado, e como é usual dizer-se que “uma imagem vale mais que mil palavras”, 

termino deixando uma breve retrospetiva visual do emprego operacional no âmbito da 

ação militar terrestre, através de um diaporama para o qual peço a vossa atenção durante 

os dois minutos finais. 

 

 

 

 

 

 


