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ABSTrACT

The European Union (EU) is now surrounded by a ring of enemies, and as 
a result of the disinvestment of military capabilities, it has placed itself in 
a precarious situation, to which its desire for strategic autonomy is a true 
challenge. Russian revisionism has changed the Euro-Atlantic security 
context and the crisis in Ukraine is a reminder of the US’s lack of deterrent 
capability and military dependence. Brexit has removed one of the main 
obstacles to deepening the integration of European security and defense, 
and the US reinforces the need for the EU to develop superior strategic 
autonomy. But then, what does strategic autonomy mean for the EU? This 
article analyzes possible concepts of strategic autonomy and concludes 
that the debate about strategic autonomy goes beyond the shortcomings 
of military capabilities and that political autonomy should be the pillar of 
strategic autonomy in which operational autonomy and industrial autonomy 
must be subordinated.
KEYWorDS: EU; NATo; EUGS; Strategic Autonomy; European Defense.

rESumo

A União Europeia (UE) encontra-se hoje rodeada por um anel de inimigos, 
e fruto do desinvestimento nas capacidades militares, esta colocou-se a 
si mesma numa situação precária, ao qual, o seu desejo pela autonomia 
estratégica, se revela um verdadeiro desafio. o revisionismo Russo mudou 
o contexto de segurança Euroatlântico e a crise na Ucrânia é um lembrete 
da falta de capacidade dissuasora e dependência militar dos EUA. o Brexit 
por sua vez, removeu um dos principais obstáculos ao aprofundamento da 
integração da segurança e defesa europeia e os EUA reforçam a necessidade 
da UE desenvolver uma autonomia estratégica superior. Mas então, o que 
significa autonomia estratégica para a UE? Este artigo analisa possíveis 
conceitos de autonomia estratégica e conclui que o debate em torno da 
autonomia estratégica, vai além das lacunas das capacidades militares e que 
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a autonomia política deverá ser o pilar da autonomia estratégica, no qual a 
autonomia operacional e autonomia industrial se devem subordinar.

PALAVrAS-CHAVE: EU; NATo; EUGS; Autonomia Estratégica; Defesa 
Europeia.

1. INTroDuÇÃo

A UE é hoje um verdadeiro ator global. Apesar do seu poderio económico e 
modelos de integração sem precedentes no sistema internacional, e que ainda 
hoje desafiam os modelos de análise e críticas, a componente da segurança e 
defesa permanece o seu calcanhar de Aquiles. 

Quando a UE adotou pela primeira vez uma estratégia de segurança em 
2003, inúmeras tendências caracterizavam o cenário político Europeu. A 
paisagem política encontrava-se marcada pela Guerra dos Balcãs, pelo 11 de 
setembro de 2001 e consequentemente pela guerra ao terrorismo e Guerra do 
Iraque. Estes eventos comprometeram assim o cenário de paz duradoura no 
pós-guerra fria por que todos ansiavam. Por outro lado, vivia-se na UE um 
ambiente empolgante em torno do alargamento de 2004. A Europa, outrora 
um continente devastado e marcado pela guerra, via reforçado através da UE 
o seu modelo de integração regional e de resolução de conflitos, o que lhe 
trazia a confiança necessária para se afirmar no palco mundial. Esta confiança 
encontra-se bem patente no discurso de Javier Solana, na primeira estratégia de 
Segurança Europeia apresentada em dezembro de 2003. Sob o título “A Secure 
Europe in a Better World”, lê-se “Europe has never been so prosperous, so 
secure or so free. The violence of the first half of the 20th century has given way 
to a period of peace and stability unprecedented in European History” (União 
Europeia, 2003, p. 1). Pela primeira vez na sua história, a UE possuía uma 
política externa e uma estratégia de segurança, pela qual, os seus membros 
podiam subscrever e criar uma política de base comum.

Passada uma década e alguns anos depois, a posição tomada pela UE em 
2003, parece-nos agora deveras otimista. Lançada em junho de 2016, a nova 
doutrina de Segurança Europeia “Shared Vision, common action: A stronger 
Europe”, foi apresentada por federica Mogherini, a Alta Representante 
da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança. o novo 
documento começa assim por referir: “We need a stronger Europe. This is 
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what the wider world expects. We live in times of existential crisis, within 
and beyond the European union. Our union is under threat. Our European 
project, which has brought unprecedented peace, prosperity and democracy, 
is being questioned.” (União Europeia, 2016, p. 7). 

Passados catorze anos, a diferença de tom e otimismo entre os dois 
documentos produzidos, não podia ser mais óbvia. Para tal, contribuíram 
uma série de crises e conflitos internacionais que, escalaram rapidamente 
uma paralisação no seio da própria EU, face à pluralidade de pontos de vista 
internos e períodos políticos monopolizados e capturados pela crise do euro. 
Todos estes comprometeram o papel da UE como ator geopolítico. 

o novo cenário político e as ameaças à UE justificam hoje mais do que nunca, o 
debate em torno da Segurança e Defesa Europeia. Face à tríade Brexit - Trump 
- Ameaças à vizinhança da UE, a Segurança e Defesa Europeia tornaram-se 
assim indissociáveis da discussão em torno do papel da EU, enquanto ator 
global. A EUGS 2016, (European union Global Strategy) é bastante clara, 
quando refere que a UE deve empreender esforços no sentido de garantir a sua 
autonomia estratégica num quadro de cooperação com a NATo. 

Mas como podem os Estados membros empreender esforços no sentido de 
uma autonomia estratégica, quando não existe uma definição institucional 
própria e quando a EUGS falha em avançar com uma? Este artigo apresenta 
assim, a raiz histórica - desde 1980 – do debate em torno da autonomia 
estratégica e avança posteriormente com a análise de diversas interpretações 
que poderão surgir do termo. Partindo da definição de autonomia estratégica 
de Kunz & Kempin (2017), apresenta alguns tópicos a desenvolver por 
forma à UE consolidar a sua ambição pela autonomia estratégica e com isso 
estabelecer-se como ator global.

2. A CAmINHo DA AuToNomIA ESTrATÉGICA?

Desde os finais da década de 80, que os líderes Europeus começaram a refletir 
em torno das políticas de segurança da UE. Há data, pensava-se que estas 
estariam melhor enquadradas no seio da União Europeia ocidental (UEo), o 
seu potencial parecia evidente, dado o seu longo percurso histórico, membros 
e visto que se assumia como a única instituição comum dedicada aos tópicos 
da segurança e defesa europeia.
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Por sua vez, a queda do muro de Berlim em 1989, viria a constituir-se 
como um marco histórico nas relações securitárias transatlânticas, trazendo 
consigo uma aparente e consequente irrelevância dos princípios securitários 
tradicionais, fazendo-se acompanhar da visão defendida por muitos atores, 
de que a NATo não sobreviveria à queda da União Soviética, a razão por 
excelência da sua existência. Neste contexto, alguns lideres Europeus tais 
como o presidente Francês François Mitterrand, assumiram a possibilidade 
da Comunidade Europeia (mais tarde União Europeia) aspirar a deter uma 
capacidade de segurança autónoma no seio da NATo como fruto de uma 
reestruturação da Aliança (Howorth & Keeler, 2003).

Apesar do apoio político reunido, não foi preciso muito tempo até que se 
constatasse a amarga realidade de que a Europa, não estava na condição 
de avançar para uma autonomia estratégica. Para tal desfecho prematuro, 
contribuíram a Guerra do Golfo e a Guerra na Jugoslávia onde a NATO se 
impôs pelas suas capacidades, fazendo com que em 1994 esta se reerguesse 
como a única alternativa credível.

Já no desenrolar da década de 90, surgiu uma proposta para o desenvolvimento 
de uma Identidade de Segurança e Defesa Europeia (ISDE), acompanhada 
pela criação de uma Combined Joint Task Force (CJTf). Segundo Howorth & 
Keeler (2003, p. 8), o facto de a ISDE não se ter assumido como uma política 
ou capacidade, denunciou desde logo a sua ambição. Esta seria anunciada 
oficiosamente em janeiro de 1994 numa reunião do Concelho do Atlântico 
Norte (CAN) em Bruxelas e foi concebida com o objetivo de permitir aos 
europeus a assunção de uma maior responsabilidade nas missões da NATo. 
A UEO passaria a ter acesso aos meios da NATO e consequentemente, a 
capacidade que os Estados Membros há data não possuíam. Apesar da 
importância da componente tecnológica e operacional, a mensagem política 
que passou teve um significado mais importante, pois era agora claro que 
uma maior preponderância do papel da Europa era aceitável e desejável. 

Este processo, que mais tarde daria lugar ao Berlin Plus, revelou-se como 
fonte de objeção pelos Estados Unidos da América (EUA) que se opuseram à 
utilização de capacidades críticas e que revelaria desafios quanto à liderança 
partilhada. Arriscar, perder equipamento dos EUA e vidas europeias era uma 
coisa, mas partilhar a liderança em assuntos sensíveis como a política dos 
EUA para o Mediterrâneo Oriental era outra - foi o primeiro teste que revelou 
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os limites da flexibilidade política e unilateralismo dos EUA, face à liderança 
transatlântica. o golpe final viria a ser desferido pelo recém-eleito governo 
de Tony Blair, quando no Concelho Europeu de 1997 em Amesterdão, 
alegando a primazia da NATO, vetou a primeira grande proposta no âmbito 
da política de segurança que previa a união da UE com a UEo e que conferia 
à última os atributos militares da primeira. Este impasse político perpetuou 
o desequilíbrio existente entre a UE e os EUA e inclusive, aumentou a 
dependência de meios e capacidades da NATo, que com a crise nos Balcãs e 
conflito no Kosovo se tornou flagrante.  

Foi na cimeira de Saint-Malo em dezembro de 1998, que o então Primeiro-
ministro Tony Blair e o Presidente Francês Jacques Chirac afirmaram a 
necessidade da existência de estruturas adequadas no seio da EU, a fim de 
ser possível criar uma capacidade autónoma. Este foi o ponto de partida, 
para que no Concelho Europeu de Colónia em junho de 1999 se criasse 
a Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD), à qual sucedeu o 
estabelecimento do Headline Goal 2003, que preconizava a criação de 
Forças Armadas Europeias capazes de participar em operações humanitárias, 
crisis management e peace enforcement operations, com um efetivo até 60 
mil homens, capaz de projetar para o teatro de operações no espaço de 60 
dias e sustentar-se num período máximo de um ano. O conceito subjacente 
há data foi o de “autonomia de ação” e traduzia-se pela intenção da UE deter 
a capacidade de levar a cabo operações militares lideradas pela UE, com ou 
sem o recurso aos meios NATO, bem como, contribuir autonomamente para 
uma missão NATo. Esta, porém, teria de ser suportada por capacidades, e na 
reunião do Concelho Europeu em dezembro de 2001 em Laeken, podia-se 
concluir que a UE falhara em compreender a severidade da crise iminente e 
que qualquer capacidade operacional seria incapaz de ser cumprida até 2012 
(Arteaga, 2017; Varga, 2017). 

A Estratégia de Segurança Europeia aprovada em 2003, não deu continuidade 
a esta ambição e consequentemente foi omissa em avançar com uma 
definição sobre o conceito de autonomia estratégica (União Europeia, 
2003). Os objetivos do Headline Goal 2003 seriam mais tarde adaptados 
a novas realidades - Headline Goal 2010 – e foi introduzida a Capability 
Development Process. 

À medida que a Estratégia de Segurança Europeia de 2003 perdeu a sua 
relevância, também a autonomia estratégica adquiriu uma perspetiva 
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industrial e tecnológica. A justificação reside no efeito que a crise teve na 
indústria de defesa, como consequência direta dos cortes orçamentais dos 
Estados membros. Além da capacidade de atuar sem depender de terceiros 
(soberania operacional), o conceito de autonomia implicava, para o Conselho 
Europeu, uma primazia na vertente industrial com vista à manutenção de 
uma soberania tecnológica que garantisse a segurança no fornecimento. É 
assim neste contexto, que a Base Industrial e Tecnológica da Defesa Europeia 
(BTID) ganha o seu protagonismo mediante um conjunto de medidas que 
visariam o seu reforço e estímulo. Arteaga (2017, p. 3) vai mais longe e afirma 
que, fruto do reconhecimento pelo Conselho Europeu, a BTID constituiu-se 
assim como um pilar da autonomia estratégica da UE. 

3. um ESForÇo rENoVADo 

Após o lançamento da EUGS (European union Global Strategy) de 2016 e 
fruto do ambiente de segurança vivido, foram tomadas medidas no sentido de 
reforçar a cooperação em defesa na UE. No Concelho Europeu a dezembro 
de 2016 foi implementada a Cooperação Estruturada Permanente (PESCo) a 
par com a Coordinated Annual Review on Defence (CARD), bem como, foi 
proposto reforço dos Battlegroups. Foi também apresentado pela Comissão 
Europeia, um plano de ação relativamente à defesa europeia, com vista a 
financiar os objetivos de defesa europeus e o qual se traduziu pela criação 
em junho de 2017 de um fundo de Defesa Europeu. No mesmo mês, a Alta 
Representante para a Política Externa e Segurança, Federica Mogherini, 
apresentava um documento de reflexão sobre o futuro da defesa europeia.

Este novo esforço de cooperação, surge novamente a par do termo autonomia 
estratégica, mencionado por diversas vezes na EUGS, e que tem sido 
amplamente utilizado quer ao longo da discussão histórica em torno do papel 
da defesa europeia, quer nos debates recentes em torno da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PCSD). 

A EUGS – apesar de nunca definir ao longo do documento o significado 
do conceito - afirma a ambição de alcançar uma autonomia estratégica que 
promova os interesses, os princípios e os valores dos europeus. Ao longo do 
documento é feita alusão à necessidade da UE deter a autonomia estratégica 
capaz de promover a paz e garantir a segurança dentro e fora das suas 
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fronteiras e contribuir para a segurança coletiva em parceria com a NATo, 
bem como, a de desenvolver uma indústria europeia de defesa que seja 
sustentável, inovadora e competitiva, contribuindo assim para a autonomia 
de decisão e ação da Europa (União Europeia, 2016).

Mas então, o que significa autonomia estratégica? Monsonis (2010, p. 
612)as an emerging power, tries to negotiate autonomy in its security and 
military relationship with the United States. In the context of Indo-US 
rapprochement, the dynamics of power relations are not commensurate with 
India’s will to keep an acceptable degree of autonomy. Consequently, the 
concept of strategic autonomy, which is a realist mutation of the traditional 
non-aligned posture, can be described as a set of strategies aiming to balance 
independence in both foreign policy and security decision-making processes 
with the imperative to forge close strategic ties with the US. “, “author” : [ { 
“dropping-particle” : “”, “family” : “Monsonis”, “given” : “Guillem”, “non-
dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-
title” : “Strategic Analysis”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “4”, “issued” : { 
“date-parts” : [ [ “2010” ] ] }, “page” : “611-624”, “title” : “India’s strategic 
autonomy and rapprochement with the US”, “type” : “article-journal”, 
“volume” : “34” }, “locator” : “612”, “uris” : [ “http://www.mendeley.
com/documents/?uuid=648315a6-ac13-4432-ba05-12ba5c8f8802” ] } ], 
“mendeley” : { “formattedCitation” : “(Monsonis, 2010, p. 612 define-a de 
um modo geral, como “a policy aiming at gaining or preserving a large 
degree of independence in fields identified as strategic” e cujo objetivo é 
o de “maximize the autonomy of decision-making of a country within the 
framework of an international system characterized by its interdependence”.  
Wendt (1999, p. 235), da escola construtivista, define-a como “the ability of 
a state-society complex to exercise control over its allocation of resources 
and choices of government not only to survive but also to retain its liberty”. 
Por sua vez os realistas fazem uma clara distinção entre os conceitos de 
soberania e autonomia. Para David Held “sovereignty is power and control 
over one’s future or the ability to take final decisions, while autonomy is the 
capacity of nation states, not to set goals, but to achieve goals and polices 
once they have been set” (Sterling-folker, 2002, pp. 44–45).

No que à Índia diz respeito, Monsonis (2010, p. 612)as an emerging power, 
tries to negotiate autonomy in its security and military relationship with the 
United States. In the context of Indo-US rapprochement, the dynamics of 



Tiago Silva / Proelium VIII (1) (2018) 189 - 214

- 196 -

power relations are not commensurate with India’s will to keep an acceptable 
degree of autonomy. Consequently, the concept of strategic autonomy, which 
is a realist mutation of the traditional non-aligned posture, can be described 
as a set of strategies aiming to balance independence in both foreign policy 
and security decision-making processes with the imperative to forge close 
strategic ties with the US. “, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” 
: “Monsonis”, “given” : “Guillem”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-
names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Strategic Analysis”, “id” 
: “ITEM-1”, “issue” : “4”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2010” ] ] }, “page” 
: “611-624”, “title” : “India’s strategic autonomy and rapprochement with the 
US”, “type” : “article-journal”, “volume” : “34” }, “locator” : “612”, “uris” 
: [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=648315a6-ac13-4432-ba05-
12ba5c8f8802” ] } ], “mendeley” : { “formattedCitation” : “(Monsonis, 2010, 
p. 612 afirma que a autonomia estratégica pode ser definida como um conjunto 
de “discourses and strategies aiming to safeguard the independence in both 
the foreign policy decision-making process and its implementation as well as 
independence in the use of strategic military assets”, quanto à política externa 
“is associated with a set of discourses/practices aiming to promote a multi-
faceted diplomacy, to avoid alliance like-structures and to favour ‘selective 
partnerships’ ”, do ponto de vista tecnológico e militar esta garante “ [...]
self-sufficiency/self-reliance and thus reduce its dependency on the developed 
countries, especially on the uS [...]”. Ainda no contexto da Índia, Devanathan 
(2015) define autonomia estratégica como “[…] the ability of a nation state 
to pursue its national interests and its preferred foreign policy without being 
constrained by any other states”. Esta última definição, omite as capacidades 
militares e a indústria militar como contribuidoras para a autonomia estratégica, 
bem como, negligencia as ameaças externas e internas e a necessidade de 
fornecer segurança, proteção e paz aos seus cidadãos.

Arteaga (2017, p. 1) por sua vez define-a como “the indispensable military 
capabilities necessary to allow a strategic actor to engage in autonomous 
action” e vai mais longe, afirmando que quando combinada em diferentes 
proporções pode gerar interpretações diferentes, isto porque segundo o 
mesmo o conceito, engloba uma dimensão política, operacional e industrial. 
Esta tríade, em torno do conceito de autonomia estratégica é também 
partilhada por Kunz & Kempin (2017) que avançam com o seguinte quadro 
conceptual espelhado na Ilustração 1:
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Autonomia política

“The capacity to take security policy decisions 
and act upon them”

Autonomia operacional

“The capacity based on the necessary institutional 
framework and the required capabilities, to 
independently plan for and conduct civilian and/
or military operations.”

Autonomia industrial
“The capacity to develop and build the capabilities 
required to attain operational autonomy”

Ilustração 1: As dimensões da autonomia estratégica.

Fonte: Adaptado de Kunz & Kempin (2017, p. 10)

Kunz & Kempin (2017) defendem que a autonomia política é indispensável 
à autonomia estratégica. É imperativo que as autonomias industriais e 
operacionais obedeçam a um conjunto de objetivos de segurança e política 
externa, que por sua vez estabelecem as respetivas ferramentas a utilizar para 
a sua condução. Estas vertentes são assim mutualmente dependentes, não 
podendo a criação de instituições, aquisição de capacidades ou financiamento 
para pesquisa e desenvolvimento preencher por si só as lacunas existentes 
a nível político. Deverá ocorrer uma análise do ambiente estratégico e 
consequente priorização de objetivos, que terá impreterivelmente de ser 
compatível com a visão de todos os atores.

O conceito de autonomia estratégica é também muitas vezes interpretado, 
erradamente, como sinónimo da criação de um Exército Europeu. Porém, 
e afastando-nos dos debates que daí advém, tal “Exército” seria uma 
ferramenta e não o objetivo da autonomia estratégica em si. Podemos 
concluir o mesmo, de uma possível União de Defesa Europeia – seria um 
veículo para a autonomia e não o fim em si mesmo (Hartley, Camporini, 
Zandee, & Maulny, 2017, p. 11). 

Varga (2017, p. 5) define autonomia estratégica como “the capability to take 
care of one’s traditional territorial defence”. Porém, atendendo ao que se 
verifica na realidade e ao que se encontra espelhado nos documentos oficiais 
da UE referentes ao papel da NATo, não é este o caso. (Raik & Järvenpää, 
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2017, p. 17) entendem autonomia estratégica, como a capacidade da UE 
“undertake military operations on its own, when necessary.”. Bajpai (2016), 
no contexto da política externa da Índia, define autonomia estratégica como 
“a foreign policy posture, whereby a nation maintains independent outlook 
and orientation in foreign affairs with respect to the issues defined in her 
core strategic interest”.  Hartley et al. (2017) concluem que a autonomia 
estratégica deve ser um objetivo da UE e que transcenda os interesses dos 
Estados membros, permitindo uma melhor prossecução da sua segurança. 
Contudo, este objetivo apenas é definido em termos das capacidades militares 
e tecnologias cruciais para a autonomia estratégica. Atendendo à postura 
externa da UE e aplicando a definição de Bajpai’s, torna-se difícil definir 
qual o real significado de “independente” e dos “interesses fundamentais” 
da UE. o primeiro afirma a capacidade da UE agir independentemente e 
o último remete para os interesses da UE, que se devem assumir com um 
caráter supranacional ao dos Estados membros. os interesses da União só 
podem ser salvaguardados se tiverem forças militares credíveis a apoiar 
os mesmos. A Paz e segurança na vizinhança da Europa irá certamente 
requerer a intervenção militar, caso as abordagens normativas e diplomáticas 
falhem. A autonomia estratégica, só poderá ser atingida se as forças militares 
conseguirem imprimir um carater coercivo credível rapidamente mobilizável 
que apoie a ação política, diplomática e económica. 

Segundo Varga (2017) os dois principais obstáculos à autonomia estratégica 
residem no facto de a UE ser politicamente dividida e militarmente fraca. 
Varga (2017) destaca as questões de soberania, barreiras burocráticas e 
financeiras e problemas relacionados com a indústria de defesa. Importantes 
também são os programas de aquisição de equipamento a nível nacional, cujo 
impacto económico e político faz com que estes sejam alvo de um rigoroso 
controlo político. No que toca à soberania e autonomia nacionais, Varga 
(2017) destaca dois caminhos a seguir: ou os Estados membros colaboram 
entre si e desenvolvem capacidades conjuntas ou então abdicam das mesmas.

Atualmente, verifica-se que o debate em torno das capacidades militares 
surge a par da pressão para que os Estados despendam mais em defesa. o 
dilema não deverá focar-se em gastar mais, mas sim gastar melhor e mais 
eficientemente em conjunto. o potencial da UE neste campo é enorme 
atendendo à soma do produto interno bruto (PIB) que os Estados membros 
dedicam à defesa.  
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Como analisado anteriormente, antes da UE precipitar-se para a resolução 
das lacunas em termos de capacidades, esta deverá procurar orquestrar 
a vertente da autonomia operacional e industrial em torno da autonomia 
política. A enfase inicial deverá assentar na autonomia política e na respetiva 
consolidação de todos os mecanismos políticos e financeiros por forma a 
produzir resultados coerentes que prossigam os interesses de todos os 
Estados membros.

o caminho para a autonomia estratégica deve assim encontrar soluções para 
os seguintes pontos:

– Avaliação comum das ameaças e aumento do nível de ambição;
– Harmonização do planeamento de defesa e desenvolvimento de capacidades;
– Avanço no financiamento comum;
– Processo eficaz de tomada de decisão estratégico;
– Parcerias bem definidas (com destaque para a NATo).

4. A AVALIAÇÃo Comum DAS AmEAÇAS E o NíVEL DE AmBIÇÃo 

No que toca à segurança nacional e internacional é crucial identificar os interesses, 
as ameaças e os desafios por forma a traçar uma estratégica coerente e credível. 
Neste aspeto, a EUGS foi um marco considerável, pois é o único documento 
que elenca os interesses vitais da UE - são eles a segurança dos seus cidadãos, 
prosperidade, democracia e uma ordem mundial assente em regras. 

Na EUGS podemos também encontrar estabelecidas as suas prioridades:

−	 A segurança da uE, mediante uma autonomia estratégica que a capacite 
por forma a promover a paz e garanta a segurança dentro e fora das suas 
fronteiras;

−	 resiliência estatal e societal a leste  e a sul, promovendo transformações 
em diversos setores fragilizados;

−	 Uma abordagem integrada aos conflitos, privilegiando a segurança 
humana e atuando de forma integrada em todas as fases do ciclo do 
conflito;

−	 ordens regionais de cooperação a fim de a nível regional oferecer 
soluções ajustadas às preocupações de segurança e ir ao encontro das 
culturas e identidades locais;
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−	 Governação mundial para o século XXI no seio de uma ordem mundial 
assente no direito internacional, que garanta os direitos humanos, o 
desenvolvimento sustentável e o acesso duradouro aos bens comuns. 

Segundo Varga (2017), a EUGS é diferente dos documentos anteriores, pois 
em termos políticos abstém-se de avançar com uma agenda transformativa 
revolucionária e diminui o nível de ambição política. Verifica-se, porém, uma 
enfase nas abordagens integradas e ajustadas à medida dos países vizinhos, 
com vista a desenvolver a resiliência dos mesmos.  

Atendendo à EUGS e ao Plano de Implantação de Defesa podemos depreender 
que as futuras operações da UE focar-se-ão na proteção das suas fronteias, 
combate ao terrorismo dentro e fora do seu território, operações de crisis 
management, incluindo operações de imposição de paz de alta intensidade 
(EEAS, 2017).  É pertinente, referir que as únicas metas militares que o 
documento estabelece passam pelo cumprimento dos pactos de assistência 
mutua e solidariedade, a proteção da vida humana e do cessar-fogo a nível 
local em zonas de conflito; o contributo pela via marítima para a segurança 
asiática e o contributo para as missões de apoio à paz da oNU. Para tal, 
a EUGS invoca a necessidade de meios marítimos, terrestres e aéreos, 
incluindo os strategic enablers.

Embora a EUGS não esclareça as ferramentas e meios necessários para 
alcançar tal nível de ambição, é da opinião de Varga (2017) de que esta 
estabelece as bases para um futuro white paper neste domínio, até porque 
o Plano de implementação de Segurança e Defesa de 2017 não cumpre esse 
papel. o mesmo estabelece como nível de ambição – a capacidade de levar a 
cabo operações de resposta a crise, estabilização, resposta rápida, segurança 
marítima e aérea, bem como a execução de missões civis (executive civilian 
missions) que envolvam a edificação de capacidades dos seus parceiros. 
Contudo este plano não define os meios e capacidades necessárias para 
cobrir o espetro das operações mencionadas. 

A EUGS é uma ferramenta útil, que sistematiza os objetivos estratégicos comuns 
dos diversos membros da UE no domínio da segurança e defesa, contudo, falha 
em minimizar as divisões e diferenças entre os Estados Membros. As diferentes 
perceções, culturas estratégicas e ambições, continuam assim a estar presentes 
na Segurança e Defesa Europeias e com isto, a interpretação dos principais 
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objetivos e instrumentos diferem significativamente ente Estados membros. 
A existência de uma autonomia estratégica, pressupõe uma cultura estratégica 
coerente. De nada vale estabelecermos um nível alto de ambição política, se 
não houver vontade entre os Estados membros para a implementar. Exemplo 
disto são os Battlegroups (BG) – capazes de atuar autonomamente – que nunca 
foram empregues por inúmeras razões políticas, financeiras e operacionais. 

As culturas estratégicas são mutáveis de acordo com os governos, coligações, 
entre outros, o que acarreta um risco para a autonomia estratégica. Deverão 
ser implementadas políticas e mecanismos que superem estas variáveis 
cíclicas e garantam estabilidade. 

5. HArmoNIZAÇÃo Do PLANEAmENTo DE DEFESA E 
DESENVoLVImENTo DE CAPACIDADES: CArD E o PESCo

Fortalecer a cooperação no planeamento da defesa é um dos pilares para 
melhorar as capacidades de defesa europeias. É neste âmbito, e no seguimento 
da sugestão implícita no EUGS, que foi implementado, numa base voluntária, 
a 18 de maio de 2017 pelo Concelho Europeu, o Coordinated Annual Review 
on Defence (CARD). Este instrumento tem como finalidade, analisar como se 
distribuem os gastos no setor da defesa, o investimento ao nível dos Estados 
membros e avaliar a pesquisa e desenvolvimento efetuados pelos mesmos. 
Este, ainda que a ser apenas implementado em 2019, pode estabelecer-se 
como a plataforma tão necessária para avaliar as lacunas a nível nacional 
e lançar a ponte para futuros projetos em termos de desenvolvimento de 
capacidades e de pesquisa e desenvolvimento (fiott, 2017).

Embora o CARD não se aventura pelo desígnio de harmonizar o planeamento 
de defesa nacional dos diversos Estados membros, este vai estar assente numa 
base voluntária com recurso a ferramentas de planeamento já existentes. É 
assim questionável, o valor real do que este instrumento possa trazer para a 
mesa, na medida em que os Estados membros detêm a iniciativa em partilhar 
o seu planeamento. É assim a opinião de Biscop (2017) e Varga (2017) que, 
a ser implementado e em linha com a PESCO, o CARD se possa se tornar 
um instrumento chave na cooperação, desenvolvimento de capacidades e 
pesquisa e desenvolvimento.

o lançamento da PESCo foi recentemente, o passo mais significativo na 
melhoria da cooperação da UE na defesa. Estabelecido previamente no 
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Tratado de Lisboa, a sua implementação nunca foi discutida até 2016, altura 
em que se debateu novamente o aprofundamento da integração na defesa. No 
quadro da PESCo foram identificadas cinco áreas nas quais, sob alçada da 
Agência Europeia de Defesa (AED), os Estados membros devem colaborar 
e ser alvo de um controlo rigoroso e suspensão, caso não atinjam as metas 
com que se comprometeram. Estas cinco áreas incidem sobre o aumento 
do orçamento disponível para a aquisição de material, harmonização do 
planeamento de defesa, aprofundamento na cooperação militar com a criação 
e investimento em capacidades conjuntas, aumento da interoperabilidade 
das forças existentes e estreitamento da cooperação na área do treino e da 
logística (Fiott, Missiroli, & Tardy, 2017). Por muito tempo os Estados 
membros falharam em definir os requisitos concretos da PESCo, até que 
na Cimeira da UE em junho de 2017, o Concelho decidiu que permitiria um 
grupo de Estados membros lançarem a PESCo sob a condição de um acordo 
prévio dos critérios e compromissos a assumir e do respetivo calendário e 
mecanismos a utilizar.  

Embora a PESCO pretenda assumir-se como inclusiva e ambiciosa, existem 
tensões quanto a estes dois objetivos. Se as regras e critérios forem muito 
ambiciosos ou específicos, então muitos Estado membros não poderão/
quererão juntar-se à iniciativa. Por outro lado, se os objetivos forem muito 
inclusivos, o grau de ambição será consequentemente muito mais modesto e 
prevalecerá o mínimo denominador comum (Koenig & walter-Frank, 2015, 
p. 12; Sartori, Major, & France, 2017). Varga (2017) afirma assim que o 
segredo passa pelo estabelecimento progressivo de metas e pela criação de 
clusters equilibrados, uma espécie de Hub, ao qual apenas tenham acesso 
quem contribua para o fundo de Defesa Europeu (fDE) e que permita assim 
um compromisso sólido entre os Estados membros (Koenig & walter-Frank, 
2015, p. 15). É assim, nesta transição do caráter voluntário da cooperação 
para um caráter de compromisso e responsabilidade, que muitos acreditam 
estar a chave para uma cooperação efetiva, contudo tal só será possível se 
a EU conseguir superar o mínimo denominador comum – ou seja, o nível 
de participação do Estado membro menos cooperante (Lawrence, Praks, & 
Järvenpää, 2017). 

Apesar de ainda se encontrar numa frase embrionária no que toca à aplicação 
dos projetos a que se propõe, a PESCo tem a capacidade de vincular no 
longo prazo os Estados membros e com isso criar verdadeiras capacidades 
que respondam às lacunas na defesa e em ultimo caso contribuir e preparar o 
palco para a criação de uma autonomia estratégica.
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6. PooLING AND SHArING DE CAPACIDADES mILITArES: 
STrATEGIC ENABLErS, BATTLEGrouPS, QuArTEL-
GENErAL mILITAr oPErACIoNAL 

A PESCO tem em si o potencial para dar resposta às graves lacunas de 
capacidades militares que se fazem sentir na UE.  Entre aquelas mais críticas 
destacam-se C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, 
intelligence, Surveillance and Reconnaissance), transporte marítimo, 
transporte aéreo estratégico e as munições de precisão. É obvio que para 
responder ao desafio de uma autonomia estratégica teriam que ocorrer 
reformas profundas, com vista à modernização no seio de quase todas as forças 
armadas europeias. Contudo, Varga (2017) enfatiza como crítica a necessidade 
de fortalecer o conjunto de capacidades que concorrem para uma resposta 
rápida da UE, os Battlegroups, como parte da força de reação rápida da UE, 
assumem um papel de destaque.  Embora tendo atingido plena capacidade 
operacional desde 2007, os Battlegroups nunca foram enviados para o terreno 
devido à inexistência de um consenso político e pelas tensões relativamente 
ao seu financiamento (Reykers, 2017). o Concelho Europeu tomou medidas 
no sentido de revitalizar os Battlegroups, passando pelo reforço do leque de 
capacidades e pelo método de financiamento. Quanto às capacidades, destaca-
se o crescente pragmatismo quanto à modularidade, numa perspectiva mission 
tailored, na qual estes devem assentar e que melhoraria por si não só o leque de 
capacidades disponíveis como também a sua disponibilidade para um emprego 
rápido e eficaz (Andersson, 2017, p. 2). Varga (2017, p.12) argumenta assim 
que o reforço credível dos Battlegroups é o ponto de partida.

o atual nível de ambição ainda se perfila pelo Headline Goal de 2004. Se a 
UE pretender cumprir os objetivos estipulados no Plano de Implantação - e 
que implicaria o envio de uma força de escalão Brigada numa operação de 
estabilização, forças escalão Brigada em operação de gestão de crise de alta 
intensidade na sua vizinhança, bem como, a condução de operações navais de 
longa duração, forças escalão Batalhão para missões de apoio à paz (Peace-
keeping) - ao mesmo tempo que visa o desenvolvimento de capacidades, será 
pois o requisito mínimo atingir o Headline Goal. 

Um dos requisitos centrais para atingir a autonomia estratégica é o 
estabelecimento de um Quartel-General operacional (QG). Dada a 
discórdia entre os Estados membros nesta questão, a UE apenas avançou 
no estabelecimento de um QG para missões militares não executivas.  A 
Capacidade Militar de Planeamento e Condução (CMPC), que se encontra 
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no EU Military Staff do Serviço de Ação Externa pretende assumir-se como 
uma estrutura fixa de comando e controlo, fora da zona de operações a nível 
estratégico militar, responsável pelo planeamento e condução operacionais 
das missões não executivas, incluindo a constituição, o lançamento, o apoio 
e a recuperação de uma força da União. A CMPC, apesar da sua dimensão e 
mandato restrito, está longe de se assumir como um QG militar ao nível da 
NATO (Conselho Europeu, 2017).

7. o FINANCIAmENTo Comum: o FuNDo DE DEFESA EuroPEu, 
o mErCADo ÚNICo DE DEFESA E o FINANCIAmENTo DAS 
oPErAÇÕES

De acordo com Brosse (2017, p. 2), os Estados membros gastam cerca de 
200 bilhões de euros anuais em defesa, o que coloca a Europa atrás dos 
EUA (Estados Unidos da América) em termos de defesa. Contudo, e nesta 
perspetiva, a soma de 28 orçamentos de defesa jamais se traduzirá em algo, 
se não estiver alicerçada numa estratégia coerente.

Fruto da falta de cooperação ao longo dos anos – em 2010, 80% da lei de 
programação militar dos Estados membros realizava-se exclusivamente a 
nível nacional - verifica-se atualmente uma elevada fragmentação ao nível 
dos equipamentos dos Estados membros, o que por sua vez limita a relação 
custo-benefício. Existem assim 180 diferentes tipos de equipamento na UE 
face a 30 nos EUA (Mckinsey,2017). De acordo com De La Brosse (2017, 
p.2) e em linha com um estudo de McKinsey (2017), poderia ser poupada 
cerca de 30% da despesa através de mecanismos de pooling and sharing. 
Ao nível da UE, a Comissão lançou o FDE em junho de 2017, a par do 
Plano de Ação Europeu no domínio da defesa apresentado em novembro 
de 2016 (Comissão Europeia, 2016).o objetivo do FDE assenta em dois 
pilares – a pesquisa e desenvolvimento e a criação de capacidades - e passa 
pela coordenação, aumento e amplificação dos investimentos nacionais em 
matérias de pesquisa, no desenvolvimento de protótipos e na aquisição de 
equipamento de defesa e tecnologia. 

outro problema amplamente debatido reside no financiamento das missões 
da PCSD. De acordo com Koenig & walter-Frank (2015), o atual mecanismo 
Athena revela-se extremamente limitado, visto que apenas cobre cerca de 
10-15% dos custos de uma operação. Em maio de 2017 o Concelho da UE 
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concordou explorar novas formas de financiamento para o envio dos EUBG. 
Esta foi também uma das prioridades da presidência da Estónia (Houck, 2017).

8. o ProCESSo DE TomADA DE DECISÃo

As decisões no quadro da PCSD vão continuar nas mãos dos Estados 
membros com base numa decisão consensual do Conselho. Assim sendo, 
qualquer resposta da UE a uma crise ou autorização de missões civis e 
militares continuará a exigir o apoio de todos os Estados membros. É também 
sabido que os Estados membros terão sempre diferentes perspectivas sob os 
seus interesses e prioridades securitárias diferentes. Alcançar a unanimidade 
no seio da PCSD quanto a operações militares de alto espetro, especialmente 
no inicio de um conflito, parece algo improvável (Zandee, 2017)

Segundo Varga (2017, p.16), os Estados membros devem estar abertos quanto 
à possibilidade de aceitaram ou apoiarem tacitamente outros formatos de 
missão de alto espetro, com a liderança de outros países europeus com maior 
peso. A UE deverá também considerar a possibilidade ou necessidade de 
aplicar a fórmula da abstenção construtiva ao longo do processo de decisão 
e também na implementação de decisões da PCSD como ponte para superar 
as diferenças entre culturas estratégicas.

9. CooPErAÇÃo E PArCErIAS

Todos os documentos da UE, incluindo a EUGS, enfatizam o papel da NATO 
como pilar da segurança europeia no que toca à defesa tradicional. Esta 
posição reflete-se nas respostas dadas face aos desafios que se colocaram 
no Leste Europeu. A par com os EUA foram os membros não pertencentes à 
UE, tais como o Reino Unido e o Canadá que implementaram as reassurance 
measures no Báltico e na Polónia. Apesar disto, até nas missões de baixo 
perfil a atuação da NATo se torna indispensável, o que do ponto de vista 
estratégico é indicador de que a cooperação da UE com a NATo é crucial 
para a segurança e defesa europeias. É assim pertinente, e visto que existe 
uma grande sobreposição no que toca às lacunas, a coordenação entre a NATO 
Defence Planning Process (NDPP), o CARD e a PESCO em áreas cruciais 
tais como as capacidades medium-high end. Uma parceria aprofundada é do 
interesse de ambos, dado o interesse em melhorar as capacidades europeias. 
A criação de um QG por sua vez duplicaria uma estrutura NATo, uma linha 
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que muitos Estados não membros não estariam dispostos a atravessar. os 
Estados membros deverão concentrar-se no desenvolvimento de capacidades 
e iniciativas e só depois empenhar-se decisivamente no QG operacional 
militar, até porque não vale a pena ter um QG se não existirem as capacidades 
necessárias para lançar operações militares.

outra questão que se levanta é a participação de países terceiros na PESCo 
e no fDE, como poderá constituir-se o caso do Reino Unido, o que levanta 
duvidas quando à governação destes instrumentos, isto porque a participação 
destes pode tentar tirar partido da sua influência no processo de tomada de 
decisão do Conselho.  

10. PErSPECTIVAS NACIoNAIS DIFErENTES Em rELAÇÃo àS 
NoVAS INICIATIVAS NA DEFESA

os dois poderes mais fortes na UE, a Alemanha e a França, tem liderado os 
esforços no sentido de uma maior integração na defesa, contudo, existem 
diferença significativas quanto às motivações destes dois atores e que 
refletem as suas culturas estratégicas e os interesses nacionais. Enquanto que 
para a Alemanha o foco reside na integração e legitimação da ação, para a 
França a prioridade está na criação de capacidades concretas e nos resultados 
obtidos nas missões. Verifica-se assim uma vertente inclusiva face à França, 
que procura uma abordagem mais seleta, ambiciosa e o mais eficaz possível 
(Koenig & walter-Frank, 2015, p. 17). 

A França vê a PCSD como um multiplicador da força, desde as operações de 
baixa a alta intensidade dentro da sua esfera geopolítica tradicional: o Norte 
de África, a região do Sahel, África subsaariana e parte do médio oriente. 
As limitações financeiras e a multiplicidade de operações militares a nível 
doméstico e externo, são os principais influenciadores da política Francesa 
(Bartels, Kellner, & optenhogel, 2017, p. 184). No caso Alemão tem havido 
uma maior consciencialização quanto às novas circunstâncias, e que implicam  
necessariamente uma maior dependência na defesa europeia (Allen & 
Mulholland, 2017; Bartels et al., 2017, p. 198). A mentalidade política Alemã 
quanto ao papel da Alemanha e o consenso em questões de defesa é tudo menos 
consensual e a sua atitude para apoiar e participar em operações militares ainda 
assenta no pacifismo. A Alemanha investe apenas 1,2% do seu PIB e não existe 
qualquer meta definida para atingir a meta dos 2% (Pothier, 2017).
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A Itália e a Espanha assumem-se como fortes apoiantes do aumento da 
cooperação na defesa europeia. Por detrás deste entusiasmo, reside o facto 
de estes estarem a ser severamente afetados por problemas na sua fronteira a 
sul e que colocam problemas à sua segurança interna e na partilha do fardo 
e das responsabilidades quanto a estes desafios (Bartels et al., 2017, p. 245; 
Beesy, 2016; Varga, 2017). 

outros membros da UE têm uma abordagem mais limitada. É o caso da Suécia, 
Finlândia, os países Bálticos e a Roménia que apoiam o desenvolvimento 
de capacidades, mas são cautelosos quanto às consequências que isso traz 
quanto papel da NATo na Europa e às tensões que criaria com os EUA e o 
Reino Unido (Bartels et al., 2017; Gotkowska, 2016). 

A Polónia destaca-se como o membro mais proeminente na oposição, quanto 
à duplicação e dissociação das estruturas NATo ao nível da UE. A Polónia 
teme que uma política de defesa autónoma da UE encabeçada pela França 
e Alemanha, diminua não só a percepção da ameaça Russa como também o 
elo da segurança transatlântica e da NATo e consequentemente afastem os 
EUA e Reino Unido. A Polónia tem medo, que a formação de um núcleo no 
projeto Europeu de defesa crie um projeto a múltiplas velocidades e que deixe 
a Polónia na periferia desta integração (Bartels et al., 2017; Varga, 2017).

Outros Estados membros do grupo de Visegrado, República Checa, 
Eslováquia e Hungria são mais apoiantes da ideia de aprofundar a integração 
na defesa europeia. Embora estes alertem para o papel da NATO, os mesmos 
não consideram estas iniciativas como uma ameaça para a Aliança ou para 
com os seus interesses nacionais no que toca à segurança nacional e às 
suas industrias de defesa (Varga, 2017). No caso da Hungria, uma maior 
integração europeia em defesa vai de encontro às suas preocupações 
securitárias – controlo de fronteiras, contraterrorismo, e apoio aos Balcãs 
ocidentais (Bartels et al., 2017, p. 219).

os exemplos avançados, são apenas uma pequena amostra das diferentes 
perspetivas no seio da UE e dos desafios a ultrapassar por forma à UE dar um 
salto significativo no tópico da defesa. Na amalgama de objetivos e interesses 
surgem duas visões, uma inclusiva e outra mais seletiva, que apesar de 
contribuírem para o avanço no setor da defesa podem ser fatores de cisão e 
criar uma UE a duas velocidades na defesa. A resposta para este desafio passa 
na opinião do autor por definir clusters, nos quais até os Estados membros 
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com maiores limitações orçamentais possam dar um contributo numa área 
específica sem comprometer o resultado final.

11. AuToNomIA ESTrATÉGICA: QuAIS AS CAPACIDADES 
NECESSÁrIAS?

Como visto anteriormente, é perigoso afirmar que o debate em torno da 
autonomia estratégica se cinge apenas à resposta necessária para fazer face às 
lacunas de capacidades militares que se fazem sentir nas Forças Armadas dos 
Estados membros. Contudo, são necessárias capacidades militares credíveis 
por forma a UE levar a cabo a sua autonomia política e operacional.

Aquando da criação da Agência de Defesa Europeia (ADE), uma das suas 
missões foi a de estabelecer a Capability Development Plan (CDP) com base 
no Headline Goal 2010 e no Long-Term Vision. Criado em 2008, pretendia-
se assim uma visão mais detalhada acerca das futuras capacidades que 
seriam necessárias, bem como, do seu planeamento no médio e longo prazo. 
o CDP, não é assim um plano que quantifica o número exato de aeronaves 
ou carros de combate necessárias para as operações da PCSD, mas antes uma 
ferramenta que prespetiva os futuros desafios e assim identifica necessidades 
em termos de capacidades, futuras tendências e lacunas – como se pode 
constar na Ilustração 3 relativente ao CDP 2014. Assiste assim, os Estados 
membros no desenvolvimento da sua lei de programação militar ao apontar 
para necessidades, tendências e lacunas a nível europeu.

Ilustração 2: Capability Devolopment Process. 
Fonte: Conselho Europeu
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No tocante à Ilustração 2, verifica-se que o capability development process 
começa pela definição e estabelecimento do nível de ambição e avança para a 
determinação das necessidades operacionais (capabilities), que se traduzem 
em decisões ao nível industrial (capacities). Arteaga (2017, p. 2) ressalva 
a importância desta sequência, ao alertar para o facto de que o conceito de 
autonomia estratégica, não se pode limitar a um mero catálogo de forças 
circunscrita à dimensão operacional. 

Ilustração 3: Priority Actions do CDP (2014)
Fonte: Agência Europeia de Defesa

o CDP já vai na sua terceira atualização (ver Ilustração 3) aprovada em 
novembro de 2014, e prevê-se que seja novamente atualizada na primavera 
de 2018 dando resposta à EUGS, ao Plano de implementação em Segurança 
e Defesa, bem como, ao Plano de Ação da Defesa Europeia. Analisando a 
evolução dos CPD de 2008 até 2014 tem-se verificado um foco nas forças 
expedicionárias e de crisis management, contudo fruto da insegurança 
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vivida este foco alterou e colocou a questão da defesa territorial na agenda.  
o CDP 2018 por sua vez, procurará dar resposta às ameaças hibridas e à 
dimensão da research & technology do ponto de vista industrial com vista ao 
desenvolvimento de capacidades (European Defence Agency, 2016, 2017). 

12. CoNCLuSÕES

Como visto ao longo deste artigo, são muitos os catalisadores hoje existentes 
para um aprofundamento na integração ao nível da defesa europeia. Esta 
integração surge a par do termo autonomia estratégica, que no entendimento 
do autor deveria ser alvo de esclarecimento adicional num futuro white 
paper. Atendendo à definição de Kunz & Kempin(2017) e fruto das políticas 
passadas relativas à BTID é tentador associar a autonomia estratégica 
à autonomia industrial. fruto das lacunas em capacidades militares, é 
também comum associar este debate à autonomia operacional. A UE deverá 
empreender esforços no sentido de criar uma definição de autonomia 
estratégica que articule coerentemente a autonomia política, operacional e 
industrial, por forma a evitar obstáculos resultantes da indefinição do termo.

Ao nível da definição das ameaças e nível de ambição, é crucial que para 
uma autonomia estratégica sejam minimizadas e ultrapassadas as diferenças 
entre culturas estratégicas entre os Estados membros, devendo para isso a 
estratégia da UE assumir um caráter supranacional. Ao nível da criação de 
capacidades a PESCO e o CARD assumem-se como duas ferramentas chave, 
quer do ponto de vista político quer material. Apesar de serem inúmeros os 
debates face a uma perspetiva inclusiva ou mais restrita, deverão primeiro 
ser definidos clusters de capacidades e depois pedir o contributo dos Estados 
membros, evitando assim a “síndrome” do menor denominador comum. Do 
ponto de vista das capacidades os ciclos dos documentos da estratégia da UE 
e o CDP deverão ser iguais, senão mesmo constarem num documento único, 
por forma, a dar uma resposta mais coerente face aos interesses e prioridades 
definidos pela UE e assim evitar gaps temporais entre a estratégia oficial e as 
capacidades necessárias ditadas pelo CDP.

Do ponto de vista económico são sabidos os inúmeros benefícios em optar 
pelo pooling and sharing, bem como, pela definição de programas de 
aquisição ao nível da UE. Para este efeito, o FDE é um estímulo de grande 
importância e o mecanismo Athena deverá ser revisto por forma a incrementar 
a solidariedade no financiamento dos custos das operações.  
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A fórmula da abstenção construtiva, também deverá ser considerada como 
possível solução para ultrapassar divergências pontuais por parte dos Estados 
membros e assim não bloquear futuras iniciativas.

Como definido na EUGS, a parceria com a NATo e a procura pela autonomia 
estratégica implicarão futuros debates acerca dos trâmites da mesma, até 
porque existem pontos de vista distintos no seio da UE, contudo, tal não 
invalida uma cooperação entre o NDPP e o CARD e a PESCo.

Concluímos assim, que a autonomia estratégica requer uma resposta 
complexa e multivetorial que responda a uma multiplicidade de desafios que 
desta decorrem e que não podem ser vistos de forma estanque, mas sim de 
uma perspetiva interdisciplinar política, económica e militar.
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