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por Carlos Pinto de Abreu
Advogado

O desgoverno da Nação e a falta de estratégia
Nacional

O relatório sem nome...
Dele se disse, com clamor, que fez um diagnóstico muito negro da ac-

tual situação do país. Não era necessário, já o sabemos e senti-
mos, todos, na pele. Já lhe chamaram mesmo relatório

incendiário. Mas, para já, a pólvora não deflagrou sequer em
tiro seco. Querem-no, porém, um documento realista, exe-

quível, que não seja apenas para registo de História,
mas um guião mobilizador do que deve ser a inter-

venção do Governo. Mas mobilização é algo que não
se vê há muito. Falta conteúdo e carisma. Dele se
disse também, tentando acalmar os ânimos mais
exaltados, que seria como um contributo entre vá-
rios, contrapondo-lhe até a salomónica necessi-
dade de um documento alternativo. Criou já,
nascituro ou recém-vindo ao mundo, desconforto e

polémica. A
criança, dese-
jada, por uns, e
indesejada, por
outros, não foi
sequer, ao que
dizem, comuni-

cada a parte da Família. Pois, ao que parece, nem o Minis-
tério da Administração Interna nem a Presidência da República

sabiam que aí vinha e qual era, afinal, o seu ADN ou herança ge-
nética. Ou então foram, apenas, mais, rumores...

Falamos aqui de uma proposta de Documento sobre Conceito Estratégico de
Segurança e Defesa Nacional (CESDN) que foi dado a conhecer no âmbito da pretendida

revisão do mesmo, revisão cuja elaboração (repita-se, em modo, como ora se diz, de draft) foi cometida a um,
também assim designado, grupo de sábios ou grupo de senadores presidido por Luís Fontoura e com vários no-
táveis tais como Adriano Moreira, Ângelo Correia, António Vitorino, Figueiredo Lopes, Gomes Canotilho, Jaime
Gama, João Salgueiro, Vieira Matias, Leonor Beleza, Loureiro dos Santos, Luís Amado, Severiano Teixeira, Pinto
Balsemão, entre outros. Não sendo filho (ou filha) de pais incógnitos, o relatório (ou a proposta) ainda não tem
nome, está fragilizado(a) e com viabilidade duvidosa, mas já gera dissenso e, sobretudo, traz a lume as razões
do desgoverno da Nação e da falta de estratégia Nacional. Não era necessário, pelo menos por ora. 

Do que não se fala uma única vez no referido do-
cumento é, expressis verbis, da Polícia Judiciá-
ria como instituição imprescindível no domínio
dos pilares base da Segurança e, até, da Defesa.
É estranho. É mesmo muito estranho.



Aborda-se no referido texto (ponto 4.3.8) a temática da segurança interna, bem como o drama d’o deficiente
funcionamento do sistema da Justiça e nele se refere a imperiosa necessidade de melhorar a eficácia do sis-
tema de justiça. Até se alude às forças de segurança interna. Do que não se fala uma única vez no referido do-
cumento é, expressis verbis, da Polícia Judiciária como instituição imprescindível no domínio dos pilares base
da Segurança e, até, da Defesa. É estranho. É mesmo muito estranho. Inépcia ou esquecimento? Pouco prová-
vel. Mas se sim, é grave, muito grave. Acto pensado ou propositado? Então é mesmo inacreditável! E, se sim,
gravíssimo. 
Ou, dito de outro modo, mais uma infeliz manifestação da forma como o sistema de Justiça é maltratado e
até completamente desvalorizado, pois sendo um dos poderes do Estado, nem sequer é tido como pilar
da estratégia de segurança e defesa nacionais, já que neste conceito apenas são considerados
pilares o crescimento económico e social, a diplomacia e as forças armadas e é surpreen-
dentemente ignorada a Polícia Judiciária. E, sendo-o, são também desvalorizadas as suas
reais atribuições e especiais competências. Mais, referem-se expressamente a GNR e
a PSP e diz-se mesmo que ambas as forças, na área geográfica sob sua responsa-
bilidade, devem assumir por completo a manutenção da lei e da ordem e as atri-
buições de órgão de polícia criminal. Não se tem em conta, pela positiva, a
valência comprovada de uma força independente e de elite, potencia-se o
risco da excessiva concentração de poderes, abre-se mesmo espaço a uma
polícia nacional... e política, olvida-se o
realismo da acção e nem se-
quer se persegue o idea-
lismo dos princípios.
Segurança global
e defesa colec-
tiva não podem
prescindir dos
melhores... e,
sobretudo, não
podem ser palcos
espúrios de tentativas
torpes de discriminação, de
exclusão e/ou de decapitação.
É que é preciso não esquecer o papel essencial desta particular
instituição – Polícia Judiciária – no apoio à política de segurança in-
terna, no caso particular do crime transnacional organizado, da emi-
gração clandestina, do tráfico de droga, da propagação de
epidemias, já para não falar na sua competente abordagem de outras
realidades como o combate ao terrorismo global, a protecção ambien-
tal ou a poluição transfronteiriça, a contenção dos fundamentalismos,
extremismos e integrismos, a mega criminalidade financeira, a tentativa
de erradicação dos tráficos internacionais de pessoas, de armas e de viatu-
ras, a prevenção da sabotagem, a luta contra a contrafacção e passagem de
moeda falsa, a falsificação e utilização abusiva de cartões de crédito, o contra-
bando organizado de pedras preciosas, de tabaco e de álcool; sem esquecer ainda
outras ameaças, algumas até provindas de estruturas estaduais, como seja por exem-
plo o roubo de identidade, o atentado à propriedade intelectual, a invasão de privaci-
dade, a destruição ou deturpação de «sites», a utilização de computadores numa rede para
daí lançar ataques a outros, o lançamento de pragas virais, a espionagem, a campanha psico-
lógica... 

E por falar em campanha psicológica veio-se logo, com propriedade, notar que n’a esteira da desvaloriza-

ção da Justiça, a investigação criminal e a Polícia Judiciária nem sequer aparecem mencionadas, apesar do
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…referem-se expressamente a GNR e a PSP e diz-se
mesmo que ambas as forças, na área geográfica sob sua
responsabilidade, devem assumir por completo a manu-
tenção da lei e da ordem e as atribuições de órgão de po-
lícia criminal… Segurança global e defesa colectiva não
podem prescindir dos melhores... e, sobretudo, não
podem ser palcos espúrios de tentativas torpes de dis-
criminação, de exclusão e/ou de decapitação.



documento se centrar na definição de ameaças e riscos internacionais, relevando algumas áreas que são da

competência investigatória desta polícia. E concretiza-se com “o terrorismo transnacional, a pirataria, a crimi-

nalidade transnacional, a proliferação de armas de destruição em massa, a multiplicação de estados frágeis

e de guerras civis, o ciberterrorismo e a cibercriminalidade, a disputa de recursos naturais escassos e os de-

sastres naturais”, esquecendo-se até a relevante componente antecipatória da pre-

venção da criminalidade altamente organizada, grave ou violenta que já não

prescinde de uma cuidadosa centralização da gestão de informa-

ção, de adequada articulação com as instituições da defesa

nacional e de uma empenhada e arguta, porque eficaz

e eficiente, diplomacia, intelligence e cooperação

policial e judiciária internacional.

Numa ausência de estraté-
gia global, numa trunca-

gem do conceito de
segurança, numa insu-
ficiência de avaliação
de riscos, de preven-
ção das ameaças e
de limitação dos
danos, por recurso
inteligente a todos
os meios e forças
disponíveis, sem as
destruir ou incapaci-
tar; e para não cair
nos lugares comuns,

e de mau-gosto, do
aborto ou do nado-

-morto (em relação ao
documento ou proposta)

dir-se-á apenas in fine que
estamos (em relação à Polí-

cia Judiciária) perante o ex-
posto, aparentemente ao

abandono, na roda da vida. Filha
de um deus menor. Mas imprescindí-

vel quando troveja. 
Santa Bárbara... (n) os acuda!
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