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Editorial

Major-General João Jorge Botelho Vieira Borges
Comandante da Academia Militar

Na qualidade de Comandante da Academia Militar e de Diretor da 
Proelium e neste que é o primeiro número da nova Série VIII, cabe-
nos, antes de tudo, reiterar a intenção maior que preside a esta revista 
científica: constituir-se como um reforçado ponto de encontro para autores 
e investigadores militares e civis, nacionais e internacionais, que permita a 
partilha de conhecimento nas áreas da Defesa, da Segurança e outras que 
se afigurem pertinentes para a Academia Militar, para o Exército e para a 
Guarda Nacional Republicana.

Continuando fiéis a este desígnio, tomámos a iniciativa de procedermos 
a várias atualizações nesta nova Série, desde as questões científicas à 
elaboração de uma nova capa, passando pela atualização dos Órgãos da 
Proelium e pela aprovação de novas “Normas Gerais e Normas de Redação”. 

Com efeito, ao nível das “Normas”, melhorámos e simplificámos 
significativamente os processos de submissão de textos e de ulterior revisão, 
tendo-se alinhado a Proelium, ainda mais, com a dinâmica em uso nas revistas 
científicas de referência. Era absolutamente essencial que isso acontecesse, 
justamente para permitir uma incursão mais expressiva da Proelium num 
espaço de discussão científica onde a revista se pretende assumir cada vez 
mais competitiva e cativante, mas também, ao mesmo tempo, possibilitando 
uma maior participação de autores e de investigadores pela submissão de 
artigos, comunicações e trabalhos de investigação.

Alargámos e diversificámos, concomitantemente, o conjunto de revisores 
científicos em colaboração com a Proelium, preparando-se, também nesse 
campo, os recursos humanos necessários para atingirmos rácios de eficiência 
mais expressivos, sobretudo quando nos dispomos a abarcar outras vertentes 
do conhecimento que se afirmem como particularmente importantes para 
as áreas da Defesa e da Segurança. 

Sendo um primeiro número com novas regras de formato e de conteúdo, 
abrimos um espaço para discussão de ideias e de propostas. Estamos crentes 
que o novo modelo, decorrente da aplicação da opção estratégica que se 
escolheu nessa discussão, serve os interesses institucionais, mas serve 
também os interesses de muitos dos nossos leitores, oriundos das mais 
diversas áreas científicas e profissionais. Acreditamos que as mais-valias que 
se obterão, no curto prazo, com este exercício de sistematização, melhoria 
e atualização de processos, não esgotarão as diretrizes que o enformaram, 
mas, ao contrário, as robustecerão e tenderão a traçar continuamente novos 
caminhos, novas descobertas e novas partilhas de conhecimento.
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Proelium – revista CientífiCa da aCademia militar

Esse é o maior mérito que poderemos atribuir à Proelium: ser uma 
revista científica de todos aqueles que não se deixam abater pelo peso 
crescente dos desafios que cada vez mais se colocam à Defesa e Segurança. 
Conscientes das graduais ameaças e dos riscos transnacionais num mundo 
globalizado, acreditamos que a cultura, sobretudo a que é sustentada pela 
investigação, continua a ser um dos instrumentos mais importantes na 
defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. 

E a Proelium é isso mesmo: um instrumento de investigação, de 
cultura, de conhecimento, de criatividade e de conquistas de saber, disponível 
para todos. Por isso mesmo, neste número multidisciplinar, como são as 
características das atividades académicas ministradas na e pela Academia 
Militar, estão incluídos artigos elaborados por investigadores, por docentes, 
mas também por alunos, os verdadeiros continuadores de uma missão que 
se renovará todos os dias. Em pleno processo de avaliação e acreditação 
dos ciclos de estudos no âmbito do Ensino Superior Militar, por parte da 
A3ES, deixamos uma palavra de incentivo aos nossos colaboradores para 
nos enviarem artigos que reforcem a área científica das Ciências Militares, 
que consta do Decreto-Lei 249/2015 de 28 de outubro como “um corpo 
organizado e sistematizado de conhecimentos, de natureza multidisciplinar, 
resultante da investigação científica e de práticas consolidadas, avaliadas 
e reconhecidas pela comunidade científica, relativo ao desenvolvimento 
das metodologias e processos de edificação e emprego de capacidades 
militares utilizadas na defesa, vigilância, controlo e segurança dos espaços 
sob soberania ou jurisdição nacional, na resposta a crises, conflitos e 
emergências complexas, em missões humanitárias e de paz, em apoio ao 
desenvolvimento e bem-estar, na cooperação e assistência militar, bem 
como na atividade de segurança interna.”. 

Esta Série VIII da Proelium foi pensada num pressuposto de criação, de 
pontes, de sinergias, e de promoção da investigação e do desenvolvimento. 
Diversidade, multidisciplinaridade, interdependência e complementaridade 
metodológica continuarão a ser as palavras-chave que norteiam a Proelium. 
Limitámo-nos assim, na preparação deste Número 1 da nova Série VIII, a 
garantir que estamos melhor preparados para receber um futuro sucessivamente 
mais exigente, aproveitando as suas oportunidades e estando, ao mesmo 
tempo, cientes das suas ameaças. 

Uma palavra de grande apreço ao editor que nos deixa, o Professor 
Doutor José Borges, que continua empenhado não só na docência mas 
sobretudo na investigação, agora como presidente do conselho diretivo do 
Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar 
(CINAMIL) e outra de incentivo ao novo editor, o Tenente-Coronel (PhD) 
David Pascoal Rosado, militar com obra publicada e sonhador ativo em 
prol dos seus alunos e da criação de saber. 

A bem dos nossos alunos, colaboradores e leitores, nunca contestaremos 
as mudanças que se impõem e nunca adiaremos as respostas que lhe são 
devidas. Por isso, não perdemos tempo e vamos sempre em frente, tal 
como consta no Hino da Academia Militar: o “Amanhã começa agora”.


