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Portugal e Espanha, confrontados […] com novos 
paradigmas da Segurança e Defesa, passaram a ter novos 
desafios na sua relação com as novas e velhas ameaças e 
riscos, de cariz global, regional e nacional.  

“A unidade estratégica em termos de relações 
internacionais pressupõe a existência de dualidade política 
ibérica e aponta para a preservação dos seus dois Estados, 
como entidades independentes.”

(António José Telo e Hipolito de la Torre Gómez)



Enquadramento EstratEnquadramento Estratéégicogico

-A opção estratégica “Europa”, adoptada pelos dois países pivots
euro-afro-atlânticos, abriu indiscutivelmente novos horizontes em 
termos económicos e reforçou uma relação de dependência 
mútua indispensável, muito facilitada pela proximidade…

-O 11 de Setembro de 2001 veio reforçar as relações ao nível da 
S&D entre os dois países ibéricos, que partilham as mesmas 
opções fundamentais em defesa externa e política de 
segurança…

-Há ainda espaço para a necessária dualidade política, 
consubstanciada na CPLP e no Brasil por Portugal e na Ibero-
América e no Mediterrâneo por Espanha.



AmeaAmeaçças e Riscos: Da visão institucional as e Riscos: Da visão institucional ààs perceps percepççõesões

--A Visão Institucional A Visão Institucional 
*CEDN (2003)…
*Revisión Estratégica de Defensa (2003)…

--As PercepAs Percepçções das Ameaões das Ameaçças e Riscosas e Riscos
*Eurobarómetro (SE 290)
*Real Instituto Elcano
*As Forças Armadas Portuguesas após a Guerra Fria

-Existe uma percepção generalizada de maior 
periculosidade das ameaças e riscos de cariz global;

-A crise económica e financeira é a maior ameaça à
S&D, seguida do terrorismo para os Espanhóis e do 
crime organizado para os Portugueses. 



1ºMin, MDN, MNE, CEMGA, CEM`s MAI, SGSSI, MJ …

Conselho Luso Espanhol de Segurança e 
Defesa (CLESD)

‐Diálogo Político‐Estratégico (DGPDN)

‐Diálogo Político‐Diplomático (DGPE)

‐Cooperação  em  Armamento  e 
Indústrias de Defesa (DGA…)

‐Estados‐Maiores Peninsulares 
(CEMGFA e CEM`s)

‐Criação  de  6  Centros  de  Cooperação 
Policial Aduaneira (CCPA)

‐Criação  do  Grupo  de  Cooperação 
Policial (GCP ‐ com dois sub‐grupos)

‐Extensão  das  áreas  sem  prévia 
assistência  mútua  (PC)  e 
disponibilização   de catálogos de meios 
e  equipamentos  comuns  para 
catástrofe e emergência

‐[Proposta  de]  criação  de  equipas 
mistas  de  investigação  criminal  para 
fazerem face à ameaça terrorista

As Cimeiras de Chefes de Estado (2007, Badajoz; 2008, 
Braga; 2009, Zamora; [2010 Elvas]…) têm sido determinantes 
para a criação de novos instrumentos de S&D bilaterais…



1.Integração das acções desenvolvidas pelo MAI/MJ no 
âmbito do CLESD, incluindo dois novos GT: 1.Cooperação 
Policial (que inclua os CCPA e os GCP); 2.Protecção Civil…

2.Hierarquização (e optimização) dos instrumentos:

-Pololííticosticos (Conceitos Estratégicos Nacionais; cimeiras, Chefes 
de Estado) 

--EstratEstratéégicos gicos (ENCT, CLESD, CCPA e GCP, Ministros e SE)

--OperacionaisOperacionais (Planos de Operações, subgrupos, acções no 
terreno, Directores Gerais)

3.Monitorização das acções e simplificação da articulação 
entre os vários actores da S&D…



-Portugal e Espanha são hoje produtores de S&D, com 
fronteiras que são também da UE e da NATO, enfrentado 
ameaças de cariz crescentemente global…

-As relações de cooperação bilateral entre Portugal e 
Espanha sofreram um considerável reforço nos últimos 
anos, em especial na área económica e da S&D…

-Contudo, podem ainda ser criados novos instrumentos 
de articulação de políticas e estratégias, como a 
centralização do CLESD, o reforço da articulação entre 
todos os actores da S&D e a aprovação de novos 
documentos estratégicos estruturantes (CEN, ENCT…).



-Portugal e Espanha devem normalizar o seu corpo 
conceptual da S&D e incluir conceitos de acção 
estratégicos nas suas “Estratégias de Segurança 
Nacional”, que reflictam, sem traumas nem tabus, a 
cooperação bilateral em curso:

““ReforReforççar a capacidade de afirmaar a capacidade de afirmaçção de Portugal e de ão de Portugal e de 
Espanha atravEspanha atravéés de instrumentos de cooperas de instrumentos de cooperaçção ão 
polpolííticos, estratticos, estratéégicos e operacionais, que do ponto de gicos e operacionais, que do ponto de 
vista da S&D salvaguardem a seguranvista da S&D salvaguardem a segurançça dual, regional a dual, regional 
e globale global””.  .  
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