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RESUMO 

 

As informações não garantem o sucesso num choque de vontades, porque esse papel 

pertence à estratégia mas constituem um precioso apoio, e não conseguem afirmar 

peremptoriamente o que vai ocorrer no futuro como de adivinhação se tratasse, mas sim 

prospectar acontecimentos com carácter probabilístico baseados em indícios. Por outro lado, os 

riscos associados às operações cobertas e de contra-informações forçam a pesquisa a agir com 

elevado grau de secretismo e redundância, o que impõe limites à sua transparência e eficácia.  

A actividade de informações têm-se revelado decisiva em momentos particulares na 

guerra e na paz, mas fundamentalmente os governos servem-se dela para reduzir a incerteza do 

processo decisório em matéria de política externa e defesa, garantir de forma sistemática a 

segurança nacional e em último, obterem a melhor vantagem nas suas relações internacionais. 

 Apesar da sua necessidade indubitável, razão pela qual os Estados ainda nos dias de 

hoje manterem este tipo de órgão nas suas estruturas públicas, as informações nem sempre 

tiveram o lugar que mereciam no âmbito do pensamento estratégico. Mesmo sendo a sua 

utilidade incontestável, os serviços de informações são frequentemente encarados com 

desconfiança, tal deve-se em grande parte às suas falhas e à sua capacidade de manipulação. 

Razão pela qual, Estados governados por regimes democráticos instituírem mecanismos de 

controlo. Ainda assim, esta situação deve ser encarada como excepção e não como a regra, daí 

em nada ter beliscado o aprofundamento da sua institucionalização apesar do ambiente 

estratégico do pós Guerra Fria colocar novos desafios. 
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ABSTRACT 

 

The intelligence does not guarantee success in a clash of wills, because that role 

belongs to the strategy but also offer valuable support, and cannot categorically state what will 

happen in the future as they were guessing, but exploring depicting events based on 

probabilistic evidence. Moreover, the risks associated with covert operations and of counter-

intelligence search information to act with a high degree of secrecy and redundancy, which 

imposes limits to its effectiveness and transparency. 

The intelligence activity have proved decisive at particular moments in war and peace, 

but ultimately governments serve up to her to reduce uncertainty in decision making in foreign 

policy and defense, in a systematic way to ensure national security and finally, get the best 

advantage in its international relations. 

 Despite its undoubted need, which is why the States still today maintain such a body in 

its public structures, the information did not always have the place they deserved in the context 

of strategic thinking. Even if its useful, intelligence services are often regarded with suspicion, 

this is due largely to its failures and its handling capacity. This explain, why states ruled by 

democratic regimes establish control mechanisms. Still, this should be seen as the exception 

and not the rule, then nothing has nipped in the deepening of its institutionalization in spite of 

the strategic environment of the post-Cold War new challenges. 
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INTRODUÇÃO  

 

A acção do Estado no plano nacional e internacional é uma tarefa complexa que exige 

perícias em variados campos como a política, economia, direito, assuntos militares e a 

psicologia. Para decidir como agir numa situação de crise ou conflito, é fundamental a 

capacidade de prever como os outros se comportarão. Da mesma forma, quando se procura 

influenciar comportamentos, é necessário estimar como a outra parte reagirá face às políticas 

possíveis de serem adoptadas (Jervis, 1976, pp. 32-3). Com vista a satisfazer estas 

necessidades, e de entre os vários instrumentos fundamentais para a garantia da segurança e 

defesa do Estado, encontram-se os Serviços de Informações (SI). Estes destinam-se, entre 

outras missões, a providenciar conhecimento determinante para a acção ou aviso antecipado de 

riscos e ameaças, aos decisores de alto nível. O problema é quando os SI são incapazes de 

produzir oportuna e objectivamente a informação que permita aos decisores a acção necessária 

para enfrentar as ameaças. Numa situação deste tipo, as consequências poderão ser desastrosas, 

prejudicando os interesses nacionais e, em última instância, provocar danos e vítimas 

intoleráveis.     

No período da Guerra Fria os principais actores do sistema internacional eram 

facilmente identificáveis e o seu objectivo permanente conhecido. Também a forma como 

agiam (ex: a corrida armamentista, a procura incessante por zonas de influência, a formação de 

alianças, etc.) era amplamente previsível. Contudo, o ambiente internacional do pós Guerra 

Fria tornou-se incomensuravelmente mais complexo, instável e perigoso que o anterior. 

Actualmente, actores não-estatais, novas ameaças e a contraposição entre o nacionalismo e o 

transnacionalismo, permeiam as relações internacionais e os arranjos de segurança dos Estados. 

Delitos como o terrorismo, proliferação de armas de destruição massiva (ADM), os diversos 

tipos de tráficos, cibercrime, pirataria marítima, a par dos desequilíbrios ambientais e disputas 

de recursos naturais, são igualmente factores desestabilizadores da paz, da segurança e da 

ordem democrática. Para defrontar todas estas clássicas e novas ameaças, riscos e tendências, 

que constituem nada menos que desafios à segurança internacional, a cabeça-de-ponte 

continuam a ser os SI, cuja missão se mantém inalterável, ou seja, o de produzir um aviso 

antecipado para determinar uma acção de resposta por parte do decisor e assim evitar a 

surpresa, ou reduzir o grau de ameaça. A diferença é que, ao invés de enfrentarem uma única 

ameaça e essencialmente militar como acontecia na Guerra Fria, neste novo contexto, têm que 

lidar com uma realidade multi-dimensional e inter-ligada de ameaças e riscos de natureza 

difusa (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces [DCAF], 2003, p. 8). Estas 
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distinguem-se das tradicionais pelo seu carácter não-governamental, transnacional, 

desterritorializado, dinâmico, imprevisível, disseminado, individualizado e assimétrico, 

resultando daqui dificuldades ao nível da sua identificação e da obtenção de informação acerca 

dos seus meios e métodos. Por este motivo e numa perspectiva integrada, provavelmente, este 

será o principal obstáculo a um desempenho de sucesso dos SI, que lhes confira credibilidade e 

crie confiança nos decisores. Com base nesta realidade, o papel dos SI tornou-se mais premente 

do que nunca e a comprová-lo tem-se o ataque de 11SET nos Estados Unidos da América 

(EUA) e a falsa existência de ADM no Iraque. Estes acontecimentos vieram demonstrar, que 

mesmo o maior e sofisticado sistema de informações do mundo, o norte-americano, é falível. 

Daí surgiu o interesse em estudar o impacto que a alteração registada no ambiente estratégico, 

provocada em grande parte pelo fim da Guerra Fria, mas que o fenómeno da globalização e da 

revolução da informação não podem ser descartadas, teve no desempenho da actividade das 

informações, nomeadamente, ao nível dos seus padrões de actuação e das principais barreiras 

do seu sucesso. Este interesse foi suscitado pelo actual contexto de debate em torno da 

necessidade de se reorganizarem as estruturas dos sistemas de informações vigentes, de forma 

a torná-las mais ajustadas ao novo quadro de ameaças. Igualmente, contribuiu o facto de em 

Portugal não existir qualquer obra publicada, produzida por autores nacionais ou que 

correspondam a traduções de obras estrangeiras, consignada à teoria das informações.    

Todavia, este estudo centra-se na análise dos factores limitadores da eficácia dos SI. Em 

virtude dos limites impostos à extensão desta investigação, a análise está delimitada a uma área 

específica desta actividade, a que está orientada para o ambiente externo, vulgarmente 

designada por informações estratégicas, em contraponto à orientada para o âmbito doméstico 

do Estado, esta da competência das informações de segurança. Contudo, realça-se que muitos 

dos problemas aqui tratados são comuns à realidade de ambas. Este facto, para além de conferir 

ao estudo uma importância mais alargada a todos aqueles que nutrem interesse pela temática 

das informações, torna desnecessário muitas vezes o seu tratamento distintivo. Por outro lado, 

certos Estados atribuem uma importância às informações estratégicas tão significativa, que a 

actividade é instituída através de serviços dedicados, assumindo as mais diferentes 

designações: Central Intelligence Agency (CIA) dos EUA, o Secret Intelligence Service (MI-6) 

do Reino Unido, o Mossad de Israel, o Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED) 

de Portugal; são alguns dos exemplos. Não obstante, outros Estados optam por um sistema de 

informações com uma estrutura centralizada num único órgão responsável pelos dois tipos, 

como é o caso: do Canadian Security Intelligence Service (CSIS) no Canadá, ou do Centro 

Nacional de Inteligencia (CNI) em Espanha. É por estas duas razões que, ao longo deste 
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trabalho, a referência aos serviços vocacionados às informações estratégicas é feita através da 

abreviatura genérica de SI e, sempre que se justificar, a sua distinção das informações de 

segurança é feita pela sua alusão de forma explícita. Quanto ao universo em que a actividade é 

exercida, a análise cinge-se essencialmente aos Estados democráticos da Europa Ocidental e 

América do Norte.     

 Assim, a pesquisa tem por objectivo central esclarecer o que constrange a actividade 

das informações. Sem esse conhecimento prévio, ou quando este é desconsiderado, qualquer 

reorganização que se opere fundada num qualquer novo paradigma, sofrerá de parcialidade e o 

incremento da eficácia será marginal. Para o efeito, torna-se necessário identificar os 

obstáculos com que os SI são confrontados na rotina da sua actividade em todo o seu espectro e 

avaliar os seus impactos. Com o propósito de satisfazer esse desiderato foram estabelecidas três 

linhas de investigação, em ordem a realizar um objectivo específico em cada uma delas. Na 

primeira, procurou-se apurar as razões porque os SI falham. Nessa sequência, foram analisadas 

as limitações cognitivas, operacionais, organizacionais e de relação com os decisores e 

respectivos alvos, que afectam directamente a sua capacidade de produção de informações. Na 

segunda, por ser fundamental que as informações, enquanto actividade do Estado, sejam 

sigilosas para que possam ser eficazes importa avaliar em que medida o facto de estar sob a 

tutela de um regime democrático, que exige transparência e o dever de prestar contas de toda a 

estrutura pública, restringe a sua capacidade. Nesse sentido, analisou-se as competências dos 

vários níveis possíveis em que se situam os mecanismos de controlo e as respectivas 

repercussões nos SI, numa tentativa de elucidar como se chega a uma solução de compromisso 

numa situação de clara contradição. A última, respeita à análise da actividade das informações 

no âmbito do quadro jurídico internacional. Os Estados, quando inseridos no sistema 

internacional, estão sujeitos a um conjunto de direitos e deveres regulados por normas legais. 

Portanto, torna-se necessário conhecer os limites fixados pelo Direito Internacional naquilo que 

os SI podem ou não fazer, quando se trata de uma actividade que, muitas vezes, para ser eficaz 

é ilegal.   

 Nesta perspectiva, surge a pergunta central da pesquisa: „Quais são os limites à eficácia 

das informações estratégicas enquanto actividade realizada por Estados democráticos inseridos 

no sistema internacional?‟ Partindo-se dessa problemática, a hipótese do estudo é: „A 

transformação do ambiente estratégico na sequência do fim da Guerra Fria e da revolução dos 

sistemas de informação, pautada por novos actores e ameaças, veio agravar as capacidades de 

pesquisa e análise dos SI e, simultaneamente, colocar novos desafios de actuação, aumentando 

o risco da integridade dos Estados e das populações‟.  
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Em termos de procedimento metodológico, para a primeira linha de investigação 

recorreu-se ao modelo de análise de Richard K. Betts. Não na sua pura forma, mas mais 

alargado, visto ter sido incluído um quarto nível, o do adversário. Fundamentada sempre que 

possível com casos históricos de surpresa estratégica. No que respeita à segunda, consistiu no 

estudo em abstracto das relações entre os SI e os vários poderes constitutivos de um regime 

democrático, sem esquecer a sociedade civil. A análise foi feita sobretudo ao nível da: 

estrutura, funções, competências, e responsabilidades, quer dos órgãos controladores como dos 

SI, acompanhada em paralelo por estudos comparados de várias arquitecturas de controlo 

adoptadas por alguns Estados democráticos. Na última, expurgou-se as normas directamente 

relacionadas à actividade das informações das principais convenções e tratados, para 

compreender-se objectivamente em que moldura legal internacional os SI operam. 

Concomitantemente, recorreu-se a alguns casos de jurisprudência para clarificar o que 

realmente está em jogo em matéria de ilicitude e responsabilidade. 

 A pesquisa bibliográfica efectuada no apoio da investigação assentou 

fundamentalmente em: manuais académicos de reputados especialistas; artigos científicos; 

relatórios de investigação realizados por comissões especiais; estudos institucionais realizados 

por grupos de trabalho; memórias de ex-profissionais do sector; relatórios de seminários e 

workshops; acórdãos do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ); artigos jornalísticos, 

disponíveis em bibliotecas e na Internet. Realça-se que toda a documentação acedida é não-

classificada. 

 Do estudo elaborado resultou uma dissertação estruturada em cinco capítulos. O 

capítulo 1 começa por apresentar uma súmula da evolução das informações, desde as suas 

origens até à sua institucionalização como um órgão de Estado. Em seguida, relaciona-se as 

teorias das informações com as teorias contemporâneas das relações internacionais. Termina 

com a explicitação das três funções tradicionais dos SI, produção das informações, contra-

informações e operações cobertas, que justificam a sua existência como órgão de Estado. 

 O capítulo 2 apresenta uma análise das principais causas da surpresa estratégica e qual a 

cota de responsabilidade que os SI têm no falhanço da sua antecipação, em ambiente de 

ameaças convencionais. Para isso, começa por fazer um enquadramento conceptual acerca do 

termo surpresa, falha de informações e falha política. Em seguida, identifica as causas 

tradicionais motivadoras da surpresa, registadas em cada um dos três níveis dos actores 

envolvidos: os próprios SI; os decisores; e os adversários. Termina com uma síntese das várias 

soluções propostas na resolução desses problemas de forma a tornar os SI mais eficazes.  
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No capítulo 3 foram escolhidos dois casos de surpresa estratégica, ocorridos 

posteriormente à Guerra Fria, o ataque de 11SET e a inexistência de ADM no Iraque. Aqui é 

feito um estudo a cada um deles, centrado na identificação das principais causas que 

contribuíram para a falha dos SI, seguindo a mesma metodologia do capítulo anterior. No final, 

é feito um teste à validade da teoria clássica da surpresa estratégica, através de uma análise 

comparativa entre as duas situações, e em simultâneo, uma comparação diacrónica com as 

fontes tradicionais das falhas, identificando pontos comuns e divergentes entre elas.  

O capítulo 4 analisa os mecanismos de controlo mais comuns, aos quais os SI 

encontram-se sujeitos em regimes democráticos e como estes limitam a sua actuação. Começa-

se por justificar a necessidade de um regime de controlo num Estado democrático e estabelecer 

as diferenças conceptuais entre controlo e fiscalização. De seguida, são identificados os 

diferentes níveis em que se situam os mecanismos de controlo. Em cada um deles é explicado 

como é exercido o controlo pelos: órgãos de direcção dos SI, poder executivo, poder 

legislativo, poder judicial e finalmente pela sociedade civil.    

  O capítulo 5 apresenta o enquadramento jurídico internacional em que se desenvolve a 

actividade das informações, segundo dois níveis de análise, em tempo de guerra e de paz. Em 

ambos faz-se a identificação das circunstâncias em que a pesquisa de informação é lícita e 

ilícita. Prossegue-se para a avaliação do grau de ilicitude das restantes funções, contra-

informação e operações cobertas. Posteriormente, procede-se à análise da problemática das 

relações diplomáticas enquanto meio de aquisição de informação à luz das normas 

internacionais, seguido do estudo da importância das informações no controlo dos armamentos. 

Termina-se com uma discussão relativa a uma possível ética desta actividade.   

 O capítulo 6 respeita às conclusões da investigação realizada e às propostas para um 

novo paradigma. Apresenta-se uma ideia global do trabalho que foi feito, e de quais os 

resultados alcançados. Para isso, efectua-se um balanço das causas genéricas da surpresa 

estratégica, seguido da exposição dos dilemas enfrentados pelos SI, quando inseridos em 

regimes democráticos e perante a ordem jurídica internacional. Procede-se à apresentação de 

um modelo sob representação gráfica, que procura resumir o espectro das várias limitações às 

quais os SI estão espartilhados ao longo da sua actividade. E termina com as sugestões de 

alguns autores para tornar-se a actividade das informações mais eficaz.  
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1 OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DAS INFORMAÇÕES 

 

1.1 Origens, Evolução e Institucionalização 

O registo da presença de actividades de informações, ou mais propriamente, o uso de 

espiões remonta até ao velho testamento da Bíblia, e posteriormente com mais detalhe e 

reflexão na obra de Sun Tzu, a Arte da Guerra (2004, cap. XIII) onde destaca o papel dos 

diferentes tipos de espiões para o conhecimento avançado dos planos do inimigo, das 

dificuldades do terreno, das movimentações e do estado de espírito das tropas. O conhecimento 

do campo de batalha e do inimigo sempre foi considerado um elemento essencial da 

capacidade de comando do general. A comprová-lo, desde a época dos speculatores usados 

pelas legiões romanas de César até aos corpos de guias usados pelos franceses e ingleses 

durante as Guerras Napoleónicas
1
, as informações militares foram exercidas num contexto 

institucional que Martin Creveld designou de a “Idade da pedra do comando” (1985, pp. 17-

57). 

 No que respeita às relações diplomáticas, esta actividade adquiriu um carácter 

permanente na Europa entre o séc. XVI e XVII, na esteira da diplomacia renascentista. Ela 

servia tanto para a representação e a negociação de acordos e tratados, atentos os interesses 

colectivos das várias unidades políticas, como para a obtenção de informação, quer 

ostensivamente como por espionagem. Recorde-se que foi apenas em meados do séc. XVII que 

as quatro potências europeias da época, Inglaterra, França, Áustria e Espanha, criaram arquivos 

diplomáticos organizados e utilizáveis para tratamento da informação.  

A separação desta actividade do fenómeno da guerra tendo em conta as funções como a 

conspiração, negociação secreta, espionagem e informações (no sentido de informação tratada), 

ocorre no séc. XVIII. Ela continuou a registar-se até ao início do séc. XX, tendo essas matrizes 

organizacionais acabado por serem seguidas igualmente por outros Estados da Europa (França, 

Aústria, Piemonte, Prússia, Rússia…), originando os serviços especializados formados entre a 

segunda metade do séc. XIX e os primeiros anos da Guerra Fria. 

A I Guerra Mundial trouxe uma série de inovações do ponto de vista da tecnologia 

militar, o que forçou uma maior especialização, sobretudo quanto às funções das informações 

exercidas pelos gabinetes militares de estatística e de topografia, a que se juntaram as novas 

                                                 
1
 Foi precisamente com Napoleão Bonaparte que se iniciou a mudança do significado das informações para o 

comando. Napoleão considerava necessário conhecer o inimigo e o ambiente de confrontação. Esta lógica 

institucional conduziu ao desenvolvimento e à expansão por toda a Europa continental, dos SI militares que 

tinham como missão: a obtenção de informações fidedignas relativas às intenções e capacidades dos inimigos ao 

nível das suas forças militares e meios, planos de mobilização e movimento, características do teatro de operações, 

só para citar as mais relevantes (Smith, 2008, pp. 87-8).  
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secções de „exércitos estrangeiros‟, responsáveis pelo estudo das forças armadas dos inimigos 

potenciais ou efectivos (Richelson, 1995, pp. 115-23). Também foi marcado pelo recurso 

intenso à actividade de informações noutras perspectivas: a humana, com o emprego de 

espiões, agentes e informadores por todos os locais de importância estratégica para o conflito; a 

tecnológica, onde se assiste a uma modernização da actividade com os primeiros passos com 

recurso à criptografia, a intercepção de comunicações, a fotografia e o reconhecimento aéreo, 

tendo esta forma adquirido um carácter mais decisivo devido à descodificação de material 

cifrado (Gannon, 2001, pp. 11-24).  

Com a II Guerra Mundial, dá-se um novo impulso nos sistemas de informações dos 

Estados beligerantes. Foram desenvolvidas novas tecnologias em matéria de cifra baseadas em 

algoritmos mais complexos (a máquina Enigma alemã sofreu uma alteração desde a sua 

invenção em 1918 assim como a invenção da japonesa Púrpura). Como resposta, os aliados no 

sentido de contrariar esta vantagem, intensificaram os seus esforços na captura destes 

dispositivos e na criação de equipas dedicadas a esta área. Ao nível organizacional, assistiu-se 

a uma expansão destes serviços que passaram também a actuar fora do seu território através de 

agentes próprios. Este desenvolvimento verificou-se tanto do lado das potências do eixo como 

dos aliados. A Alemanha e o Japão possuíam verdadeiras redes de espionagem a actuar nos 

territórios alvos. Os EUA não detinham um verdadeiro sistema de informações e com isso 

sofreram com o surpreendente ataque japonês a Pearl Harbor em Dezembro de 1941, onde 

desde logo foram identificadas inúmeras deficiências ao nível de coordenação entre órgãos, 

pesquisa, procedimentos, entre outras. Para colmatar essas lacunas e apoiar o esforço de guerra, 

é criado o Office of Strategic Services que para além de ser responsável pela produção de 

informações externas, também fornecia informações militares (Richelson, 1995, p. 216). 

 Com o desencadear da Guerra Fria, as informações alcançaram uma importância sem 

precedentes em tempo de paz, indissociável da política externa, particularmente das 

superpotências. À medida que crescia a disputa bipolar entre os EUA e a União Soviética 

(URSS), materializada militarmente pela NATO e Pacto de Varsóvia, mais as informações 

estratégicas ganhavam força, como se comprovou com a multiplicação dos SI na maioria dos 

países, alguns com sistemas complexos e agências com missões muito específicas. Obter 

informação sobre o outro era um objectivo vital e constante, e muitas vezes essa informação 

era protegida e tinha que ser obtida das mais variadas formas, daí se identificar a Guerra Fria 

como a primeira “guerra de informações” e nesse contexto, dois protagonistas se destacaram, a 

CIA e o KGB (Hughes-Wilson, 2007, pp. 352-3).  
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Por estas razões, Michael Herman entende que a criação de sistemas de informações, 

compreendido como um conjunto de vários SI, existentes no Estado moderno está associada a 

um processo de especialização e diferenciação organizacional das funções informativas e 

coercivas que eram parte integral do fazer a guerra e da diplomacia (1996, pp. 2-35). 

 

1.2 Estudos das Informações e Teoria das Relações Internacionais 

 Deste resumido percurso da actividade das informações, observa-se que esta tem vindo 

a desempenhar um papel fundamental nas relações internacionais (RI). Neste sentido, parece 

lícito, que qualquer estudo teórico a elaborar sobre si, deva ser alicerçado num campo de 

estudos mais abrangente como é o das teorias das RI. Contudo, não se tem revelado uma tarefa 

fácil, o desenvolvimento dos estudos das informações como uma disciplina académica 

autónoma. Uma possível justificação poderá residir no facto, de os próprios teorizadores das RI 

serem omissos nos seus trabalhos quanto ao papel das informações. Além do mais, nos 

próprios debates entre as diversas correntes, também não existem referências explícitas à sua 

influência que permita justificar os seus pontos de vista. Em virtude desta dificuldade, afigura-

se como um bom ponto de partida, a fim de se estabelecer um quadro conceptual onde os 

estudos das informações se devam ancorar, fazer-se uma caracterização sintética daquilo que 

são as duas principais correntes teóricas contemporâneas das RI, neo-realismo e neo-

liberalismo, e procurar relacioná-las com aquilo que é a sua razão de existir, as suas práticas 

comuns e os valores éticos caracterizadores da conduta desta actividade, para se tentar 

identificar qual a escola que melhor se lhe adequa. 

 

 Neste confronto reeditado conservaram-se muitos dos pressupostos que qualificaram a 

oposição clássica, entre realistas e liberais (ver anexo A). Mas, as diferenças que cada uma 

destas novas correntes tem relativamente à sua tese original levaram a um certo afastamento do 

radicalismo que as caracterizava até aí. Estas teses renovadas têm uma visão mais pragmática 

das RI, reduzindo-se em certa medida a distância que as separava, sendo inclusive possível 

encontrar alguns pontos de convergência (Dougherty e Pfaltzgraff, 2003, p. 85).  

 A maioria dos estudos críticos ao realismo que se realizaram na década de sessenta e 

seguintes recuperaram novamente os tributos do iluminismo do séc. XVIII e do liberalismo do 

séc. XIX, a que juntaram os do utilitarismo e idealismo do séc. XX, numa pretensão de 

contribuir para um modelo conceptual alternativo. Estes caracterizam-se por uma visão do 

sistema internacional como multicêntrico em detrimento do estatocêntrico, dominado por 

11..22..11  NNeeoo--LLiibbeerraalliissmmoo  vveerrssuuss  NNeeoo--RReeaalliissmmoo::  OO  DDeebbaattee  RReennoovvaaddoo  
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diferentes formas de poder, onde coexistem múltiplos actores (organizações internacionais e 

não-governamentais, empresas, grupos da sociedade civil) envolvidos em relações 

transnacionais, com capacidade de o influenciar (Moreira, 1999, p. 157). 

Um dos modelos que maior impacto teve neste novo ciclo de reflexão foi apresentado 

por Robert Keohane e Joseph Nye com o seu livro Power and Interdependence (1977). Para 

além de apresentarem um conceito redefinido de poder
2
 e de interesse nacional

3
, é com a 

introdução do conceito de “interdependência complexa” que tentam explicar a dinâmica das 

políticas mundiais e ajudar a compreender as relações entre os Estados e os actores 

transnacionais, como uma alternativa ao realismo, num contexto em que os Estados perderam o 

monopólio das RI (Fernandes, 2004, p. 95).   

A partir do conceito de interdependência
4
, Keohane e Nye evoluem para o de 

“complexa” como um modelo de contraposição aos parâmetros básicos do realismo, que se 

resume nas seguintes linhas:  

                                                 
2
 Keohane e Nye abordam o poder distinguindo o hard power (poder duro) do soft power (poder suave). O 

primeiro identifica-se com a noção weberiana de poder adoptada pela escola realista, como sendo a capacidade de 

alcançar certos objectivos por imposição de uma vontade, baseado no emprego efectivo ou potencial da força, ou 

ainda quaisquer tipos de incentivos ou sanções económicas (Nye, 2005, pp. 25 e 29). O segundo exclui a 

influência pela coacção, baseando-se antes, na capacidade de influenciar as preferências dos outros pela atracção 

através das ideologias e dos aspectos culturais manifestados pelos Estados ou por outros actores transnacionais. 

Os autores pretendem com este conceito demonstrar, que é possível determinar a agenda política internacional em 

função dos seus interesses, porque os outros desejam acompanhá-lo, pela admiração dos seus valores. Portanto, é 

mais do que persuasão pela argumentação, é sobretudo, a capacidade de seduzir levando à imitação (Nye, 2005, 

pp. 29-32). Contudo, na mente dos autores, subsiste a ideia de que o poder militar e económico continuam a ser 

cruciais em certas situações, apenas não deve haver é um excessivo apego a estas formas de poder na acção de 

influência no comportamento dos actores (Nye, 2005, p. 28).   
3
 É concebido com base em ideias e valores. De acordo com os autores, “...numa democracia, o interesse 

nacional é simplesmente aquilo que os cidadãos, após devida deliberação, dizem que ele é. É mais abrangente do 

que os interesses estratégicos vitais...” onde se incluem “valores como os direitos humanos e a democracia… Os 

valores são simplesmente um interesse nacional intangível. Líderes políticos e especialistas poderão chamar a 

atenção para os custos de favorecer determinados valores, mas se uma população informada discordar, os 

especialistas não podem negar a legitimidade da sua opinião” (Nye, 2005, p. 165). 
4
 Segundo os autores, é um processo que respeita a situações nas quais os actores ou eventos como partes de um 

sistema afectam-se mutuamente, que se caracteriza através de quatro variáveis: as origens, os benefícios, os custos 

e a simetria (Nye, 2002, p. 225). As origens estão relacionadas aos aspectos físicos (natureza, elementos materiais) 

ou sociais (económicos, políticos ou perceptivos) de um Estado, mas que geralmente estão presentes em 

simultâneo. Os benefícios da interdependência são expressos como um jogo que numa situação: de soma zero, a 

perda de um é equivalente ao ganho de outro; de soma positiva, ambos ganham; ou de soma negativa, em que 

ambos perdem. Existe uma tendência em alguns economistas liberais para ver a interdependência em termos de 

ganho conjunto, mas isto é uma falsa premissa, na medida em que não tomam em consideração a desigualdade dos 

benefícios e os conflitos que decorrem da disputa dos ganhos relativos. Nesse sentido, seria abusivo considerar 

haver uma relação directa entre a interdependência e a cooperação (Nye, 2002, pp. 226-7). Os custos da 

interdependência envolvem os conceitos de sensibilidade e de vulnerabilidade. A sensibilidade refere-se à rapidez 

e à intensidade dos efeitos da dependência, ou seja, mede em quanto tempo uma alteração de uma parte do sistema 

internacional provoca uma mudança na outra. A vulnerabilidade refere-se aos custos relativos provocados pela 

alteração da estrutura de um sistema interdependente e pode ser definida como a susceptibilidade de um actor 

sofrer os custos impostos por eventos externos (Nye, 2002, pp. 229-30). Por último, a simetria refere-se a uma 

situação de relativo equilíbrio e a assimetria diz respeito a uma situação de dependência desigual. A simetria 

perfeita é bastante rara; contudo, existem casos de completo desequilíbrio, em que um dos lados é totalmente 

dependente. Pode-se estabelecer uma relação entre os processos de interdependência e os regimes internacionais, 
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 As sociedades são ligadas por «canais múltiplos»: formais, entre governos; informais, 

entre elites governamentais e não-governamentais, e entre organizações transnacionais;  

 A agenda das relações inter-estatais não obedece a uma hierarquia clara e consistente: 

os temas de segurança nem sempre predominam; muitas questões têm origem no 

cenário nacional e dificultam a distinção entre interno e externo; matérias diferentes 

levam a coligações distintas (dentro, fora e entre governos), acarretando variados graus 

de conflito;  

 Quando a interdependência complexa prevalece numa dada região ou numa 

determinada matéria, os governos envolvidos não empregam a força uns contra os 

outros (Keohane e Nye, 1998).  

 

Na sequência dos processos de interdependência é quase inevitável estabelecer-se uma 

relação com os regimes internacionais
5
, pois, um Estado ao elaborar e definir uma agenda de 

política externa, normalmente irá chocar com os interesses de outro. Quando esse facto se 

verifica, leva o Estado a enfrentar problemas cujas soluções o ultrapassam, sobretudo num 

contexto multilateral e que vão para além da simples negociação ou mesmo cooperação (estas 

são mais usuais em contexto bilateral). Para o efeito, são criadas instituições, entidades 

objectivas encarregues da aplicação dos respectivos regimes, onde os Estados, por um processo 

de integração, transpõem a sua capacidade de que dispõem para alcançar, unilateralmente, 

soluções satisfatórias. Segundo Mitrany, este tipo de processo, não se limitaria apenas a alargar 

e aprofundar os sectores de cooperação, mas também diminuir e até eliminar, a possibilidade 

do recurso à guerra, através da transformação de atitudes e da criação de normas condicentes 

com um comportamento pacífico ao mesmo tempo que se desvalorizava o papel do Estado 

(apud Dougherty e Pfaltzgraff, 2003, pp. 648-51). 

Os neoliberais aceitam os pressupostos básicos do realismo, que descreve um sistema 

internacional anárquico, no qual a conduta dos Estados é baseada nos seus interesses e poder. 

Contudo, para eles o conceito de regime permite uma noção mais alargada dos interesses 

nacionais, assentando estes agora numa lógica de custo-benefício num quadro de normas, 

compromissos e procedimentos, em que os actores responsáveis pela competição passam a 

                                                                                                                                                           
pois, ao elaborar e definir agendas políticas, os Estados criam instituições para resolver conflitos provocados por 

situações de interdependência. Esses Estados tentam usar os regimes internacionais para maximizarem os seus 

ganhos ou minimizarem suas perdas (Nye, 2002, pp. 231-4). 
5
 Existem variadas definições sobre o termo, todas elas muito semelhantes: segundo Stephen Krasner, os regimes 

são definidos por um conjunto de princípios, normas, regras e processos de tomada de decisão, através dos quais 

as expectativas dos actores convergem numa dada área das RI; de acordo com Oran Young, eles consistem em 

instituições responsáveis por gerir as acções dos actores em actividades específicas, articuladas por um conjunto 

de direitos e deveres acordados formalmente (apud Dougherty e Pfaltzgraff, 2003, p. 670). 
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exibir um comportamento cooperativo. Portanto, a perspectiva baseada no interesse torna-se a 

abordagem tradicional dos estudos sobre as instituições internacionais, embora os autores 

neoliberais não sejam insensíveis às diferenças de poder entre os Estados. Eles enfatizam o 

papel dos regimes internacionais como instrumento onde os Estados encontram interesses em 

comum. Por esse motivo, os Estados somente têm interesse na manutenção de um regime 

enquanto os elementos que justificaram a sua criação forem considerados importantes 

(Dougherty e Pfaltzgraff, 2003, pp. 669-76). 

Na última década do séc. XX, com o fim da Guerra Fria, que representou o triunfo das 

democracias liberais sobre as autocracias socialistas, e o incremento da globalização 

impulsionado pelo fenómeno da revolução da informação, gerou-se um ambiente favorável à 

afirmação do ideário da paz democrática. Como referência teórica neste âmbito mas também 

controversa, destaca-se o trabalho de Francis Fukuyama em O Fim da História e o Último 

Homem (1992). Numa visão optimista do futuro, Fukuyama considerou estarem criadas as 

condições para a paz e os seus dividendos serem alcançados num mundo que passou a estar 

submisso à economia de mercado, à democracia e ao respeito geral dos direitos humanos. Para 

este autor, a democracia liberal é a única aspiração política coerente que constitui o ponto de 

união entre religião e culturas diversas no mundo todo, “Além disso, os princípios liberais na 

economia - «o mercado livre» - alastraram e conseguiram produzir níveis de prosperidade 

material sem precedentes, tanto nos países industrializados como naqueles que, no final da 

Segunda Guerra Mundial, faziam parte do empobrecido Terceiro Mundo.” (Fukuyama, 1999, 

pp. 14-5). A paz kantiana é valorizada por si pelo facto de o carácter fundamentalmente não-

beligerante das sociedades liberais evidenciar-se nas relações maioritariamente pacíficas entre 

elas. Pugnando pela união pacífica dos Estados, Fukuyama prevê que no mundo pós-histórico, 

o principal eixo de interacção entre eles seria o económico e as velhas regras da política de 

poder teriam cada vez menor pertinência, enquanto isso, muitas características tradicionais da 

soberania sofrerão a erosão da racionalidade económica com a unificação dos mercados e da 

produção (Fukuyama, 1999, pp. 302-9). Mas esta onda de entusiasmo foi rapidamente 

contrabalançada, com a erupção dos nacionalismos e fundamentalismos religiosos no início da 

década de 90. Se a quantidade de conflitos armados entre Estados diminuiu drasticamente, 

assistiu-se a uma proliferação de conflitos dentro dos Estados num nível sem precedentes, 

vindo comprovar que a pacificação mundial ainda é algo que se encontra no imaginário do 

Homem (Moreira, 1999, p. 391).  

A reacção a esta corrente neo-liberal não tardou, e passou a enfrentar a resistência dos 

realistas, tendo como protagonista desse momento, Kenneth Waltz. Após a revisão do realismo 
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com a sua obra Teoria da Política Internacional (1979), veio contestar o mito da 

interdependência, sustentando que os fenómenos transnacionais não se sobrepõem ao papel do 

Estado como actor principal das RI por este ainda monopolizar as relações diplomático-

estratégicas (Moreira, 1999, p. 158).  

Waltz respondeu às críticas dos liberais enveredando pela construção de uma teoria 

sistémica das RI, criando o neo-realismo ao retomar o pensamento estrutural (daí ser 

reconhecido por realismo estruturalista por este ter sido adaptado ao contexto das RI). Ele não 

aceitava reduzir o sistema à soma das unidades e, pelo facto de querer fazer uma teoria de RI 

atemporal, ele traduz os Estados em unidades (Dougherty e Pfaltzgraff, 2003, p. 104).   

Waltz faz uma análise da política internacional baseado no conceito de estrutura 

abarcando três elementos que o definem, a saber: a organização das unidades; a distribuição 

das funções das unidades; e a distribuição das capacidades das unidades. Quanto à organização 

do sistema, podemos distinguir entre hierárquica e anárquica. A primeira verifica-se nos 

sistemas políticos internos, quando existe uma autoridade que deve ser obedecida e tem o 

monopólio do uso legítimo da força. A segunda ocorre nos sistemas internacionais, por não 

existir uma forma de governo equiparada à do Estado, logo, os Estados encontram-se em 

situação de igualdade formal, i.e., todos são soberanos. Quanto às funções das unidades, o 

autor percebe que nos sistemas internacionais não existe divisão do trabalho, desta forma, as 

unidades não são passíveis de serem diferenciadas. A anarquia impõe relações de coordenação, 

logo isso significaria a sua semelhança em que as distinções derivam sim, é das suas 

capacidades. Quanto à distribuição das capacidades, ela pode ser bipolar ou multipolar. Ao 

passo que as capacidades são atributos das unidades, a distribuição das capacidades é um 

atributo do sistema (Waltz, 2002, pp. 125-42).   

Para Waltz, é desta diferença de capacidades que surge a interdependência. Na sua 

perspectiva, a integração (termo utilizado para se referir à interdependência em cenários 

organizados) entre os Estados poderia trazer benefícios para toda a humanidade, mas isto está 

longe de acontecer. O primeiro motivo para os Estados não cooperarem para o benefício 

colectivo, é que num sistema anárquico, estes sentem a necessidade de despender uma porção 

dos seus esforços para se protegerem. Isto significa que a segurança nacional é a prioridade 

primária da sua agenda política, caso contrário, estariam livres para investir em outros 

sectores, aumentando assim a produção mundial, fazendo com que todos ganhariam. Por 

outro lado, embora reconheça que a especialização funciona em benefício de todos, considera 

que os benefícios não são distribuídos equitativamente entre os Estados, a que Waltz chama 

de ganho relativo. Esta desigualdade nos ganhos torna-se num óbice à promoção da 
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interdependência entre os Estados. Outro motivo que faz os Estados temerem a 

interdependência é que os Estados com mais poder podem utilizar a sua força para destruir a 

sua parceria ou simplesmente criar uma relação de subordinação. No caso de ganhos 

relativos, o que ganhou mais pode utilizar-se disso para destruir o que ganhou menos. Seja 

qual for a situação, há sempre o risco dos ganhos poderem ser convertidos em recursos de 

poder para destruir o outro. A insegurança é outro dos principais motivos que fazem os 

Estados evitarem a interdependência, quanto maior for a sua percepção, mais difícil será a 

cooperação entre eles. Outro motivo é que os Estados interdependentes preocupam-se em 

proteger daquilo que são dependentes por receio de que os Estados mais fortes possam 

ampliar a sua área de controlo a fim de garantir a sua auto-suficiência. Por outras palavras, 

quanto maior for a interdependência, maior é a vulnerabilidade de um Estado em relação a 

outro, situação sempre indesejada (Waltz, 2002, pp. 145-50).   

Inspirado por estas considerações e passando para o nível mais formal do processo de 

interdependência, Mearsheimer, entende que as instituições (ou regimes internacionais) são um 

conjunto de regras que estipulam “as formas como os Estados deveriam cooperar e competir 

entre si. Essas instituições prescrevem comportamentos estatais aceitáveis e proscrevem tipos 

inaceitáveis de comportamento” (1994). Para este autor, as regras são parte da estrutura 

jurídica das instituições internacionais, porém os regimes não impõem aos Estados a sua 

obediência. As instituições não são uma forma de governo mundial, os Estados escolhem se 

respeitam ou não as regras criadas por eles próprios. Por outras palavras, as instituições 

requerem uma cooperação descentralizada dos Estados, sem qualquer mecanismo efectivo de 

comando superior ao poder estatal.  

Em suma, as diferenças entre as estruturas nacionais e internacionais reflectem-se na 

forma como as unidades de cada sistema definem os seus fins e desenvolvem os meios tidos 

por convenientes para alcançá-los. A partir daí, os Estados aceitam a interdependência 

estabelecendo relações cooperativas entre si, a fim de obterem ganhos mútuos. Porém, os 

ganhos mútuos são geradores de desconfiança, pois os Estados movidos por impulsos 

hegemónicos anseiam em diminuir a sua dependência em relação a outros e tendem a procurar 

uma certa autonomia. Tendo em vista que o sistema internacional é anárquico, Waltz cita que 

“Os Estados não podem confiar poderes administrativos a uma agência central a não ser que 

essa agência seja capaz de proteger os seus Estados clientes. Quanto mais poderosos forem os 

clientes e quanto mais poder de cada um deles aparecer como uma ameaça aos outros, maior 

tem de ser o poder alojado no centro. Quanto maior o poder do centro, mais forte o incentivo 

para os Estados se envolverem numa luta pelo seu controlo” (Waltz, 2002, p. 156). Daqui se 
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conclui, embora a corrente neo-realista admita a cooperação ela descreve as RI como um 

sistema eminentemente competitivo onde o seu equilíbrio faz-se recorrentemente à custa de 

balanças de poder (Waltz, 2002, p. 178).   

O balanço deste confronto apresenta-se no quadro abaixo, que resume os principais 

aspectos partilhados por estas duas correntes, assim como as divergências que as separam.  

 

 

Concordâncias 
Divergências 

Neo-Liberalismo Neo-Realismo 

Objectivo 

Final 

 Bem Comum. Extensível a toda 

Humanidade. Prevenção da 

conflitualidade inter e intra-estatal 

por mecanismos supranacionais.  

Segurança Nacional. Atenção 

centrada na defesa dos 

elementos constitutivos do 

Estado.  

Unidades 

Analíticas 

Estado. O principal 

actor das RI, que por 

sua vez actua segundo 

o seu interesse 

nacional. 

Sistema Plural. São considerados 

importantes para além dos Estados, 

OI‟s, ONG‟s, grupos organizados 

da sociedade civil, Empresas 

Multinacionais. 

Actor unitário. O estado 

continua a ser o actor mais 

importante de todos, porque é 

este que tem o monopólio das 

relações diplomáticas e 

estratégicas. 

Perspectiva 

das 

Instituições 

Os Estados usam-nas 

em ordem aos seus 

interesses, mas quando 

estes deixam de 

coincidir com os fins 

para que foram criadas, 

elas perdem relevância.  

Optimista. São mediadoras de 

conflitos por excelência e 

promotoras de comportamentos 

pacíficos. 

Pessimista. Não proporcionam 

uma alternativa efectiva à 

confiança depositada nas 

capacidades do Estado, porque 

são destituídas de um poder que 

lhe seja superior.  

Natureza 

da Relação 

Cooperação/ 

Competição. Os 

Estados relacionam-se 

de ambas as formas. 

Ênfase na Cooperação. Há uma 

convicção que os Estados são 

actores racionais e que 

comportamentos cooperativos 

levam a um contexto em que todos 

beneficiam. 

Ênfase na Competição. Os 

Estados são dominados pelo 

sentimento de insegurança. 

Preocupação permanente dos 

Estados em se protegerem dos 

sectores em que são 

dependentes - aumento de 

poder como solução. 

Natureza 

da 

Estrutura 

Anárquica. Ambos 

reconhecem existir um 

certo grau de anarquia 

no sistema 

internacional.   

Parcial. A existência de regimes 

internacionais em vários domínios 

extensíveis a actores não-estatais, e 

as capacidades coercivas que 

dispõem instituições como a ONU, 

NATO e UE revelam 

transcenderem as características 

estruturais de uma ordem 

anárquica. 

Quase Total. Os conflitos 

inter-estatais que reflictam 

mudanças na estrutura do 

sistema internacional, não são 

resolúveis de forma efectiva 

pelas instituições, salvo se estas 

forem a imagem dessa mesma 

estrutura. 

Mecanismo 

Regulador 

Equilíbrio de Poder. 

Ambos concordam no  

papel determinante da 

dimensão militar do 

poder. 

Multidimensional. Nesta 

concepção, a gestão de conflitos 

conta também com o papel das 

instituições baseadas na justiça 

entre os povos e dos valores 

democráticos e de Dtos. Humanos. 

Principal. Remetendo a 

capacidade reguladora das 

instituições a um papel fortuito 

e frágil.  

 

Tabela 1: Pontos comuns e divergentes do neo-liberalismo e neo-realismo. 
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 Perante esta sumária caracterização das duas principais correntes contemporâneas das 

RI, o exercício de se afectar uma possível teoria das informações a uma delas de forma 

absoluta não se revela inteligível, senão vejamos uma análise comparativa desta actividade 

através de cada uma das perspectivas, realista e liberal respectivamente. 

As informações são entendidas no mainstream dos teóricos
6
 como um recurso do 

Estado: na defesa dos seus interesses nacionais, no apoio à segurança nacional e constituir um 

pré-requisito para o fortalecimento do seu poder, três elementos centrais do realismo. Para 

além dos aspectos relativos à sua auto-preservação por o sistema internacional ser anárquico, 

os seus padrões de actuação no exterior (operações clandestinas), que são determinados pelo 

Estado na figura do poder executivo, frequentemente envolvem a violação do Direito 

Internacional, o Direito interno dos Estados visados e dos Direitos Humanos, sobretudo pelas 

grandes potências, por os interesses nacionais serem colocados acima de qualquer princípio 

universal abstracto. Esta realidade, que em nada condiz com os valores da democracia e da 

moralidade, só vem confirmar esta visão. 

Acontece porém que, a actividade das informações desenvolve-se actualmente num 

ambiente internacional cujos desafios à segurança a enfrentar, o neo-realismo não é capaz de 

explicar cabalmente ou contemplar todos os elementos que o caracterizam. Isto demonstra as 

suas limitações e acaba por ir ao encontro da corrente neo-liberal. Em primeiro lugar, o neo-

realismo está focalizado num único actor, o Estado e na ameaça que ele possa representar na 

interacção com outros Estados, não considerando assim, as ameaças transnacionais de actores 

não-estatais como o terrorismo protagonizado pela al-Qaeda ou as redes de crime organizado, 

assim como os desafios à segurança não relacionados com o poder como é o caso das questões 

ambientais e das migrações (Phythian, 2009, p. 60). Em segundo lugar, contradiz a actual 

tendência dos Estados em incrementarem a cooperação internacional aos mais variados níveis 

onde se incluem as informações, onde estas inclusive já contam com experiências de alguma 

supranacionalidade como se verifica na NATO e na União Europeia (UE), como parte 

integrante das suas estratégias na luta contra os actuais riscos e ameaças à segurança (Phythian, 

2009, p. 60). Em terceiro e último lugar, os atentados perpetrados pela al-Qaeda de 11SET a 

par da intervenção militar infundada contra o Iraque por alegadamente possuir ADM e ligações 

a Osama Bin laden, provocaram uma contestação contra os SI e a sua tutela política que não foi 

confinada apenas aos EUA. A todos estes factos foi atribuído uma cota de responsabilização 

aos SI pela sua ineficácia na sequência dos vários inquéritos instaurados, motivando um 

                                                 
6
 Esta constatação será observada na definição do conceito de informações neste capítulo. 

11..22..22  IInnffoorrmmaaççõõeess::  AA  PPrrooccuurraa  ddee  uummaa  RReeffeerrêênncciiaa  TTeeóórriiccaa  
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profundo debate e criticismo acerca do seu funcionamento (Born e Leigh, 2005, p. 13). Por 

outro lado, o facto de se estar a combater uma ameaça assimétrica não legitima o direito aos SI 

actuarem sobre elas assimetricamente, entenda-se, à margem da lei e dos princípios 

democráticos. No caso concreto da luta contra o terrorismo transnacional como forma de 

ultrapassar vazios de informação, os SI caíram na tentação de empreender acções onde se 

incluem raptos, detenções ilegais, tortura, configurando as mais elementares violações dos 

Direitos Humanos. Estas falhas contribuíram drasticamente para o descrédito da imagem dos 

SI, indo ao encontro daquilo que eram as percepções desfavoráveis da sociedade em geral 

sobre a sua actividade típicas da Guerra Fria como: a ingerência dos assuntos internos de 

outros Estados, as falhas nas estimativas, o uso discricionário dos SI como instrumento de 

poder ou ainda a instrumentalização dos SI para fins políticos ou privados. Portanto, toda a 

controvérsia que se gerou em torno destes eventos embora não tenha resultado em condenação 

de jure em toda a sua extensão, houve uma condenação de facto pela opinião pública e de 

alguns sectores político-partidários, o que reflecte uma consciencialização para a necessidade 

de tornar a deontologia das informações mais consonante com os princípios universais da 

democracia e da moral.         

Pelo acima exposto, observa-se que a actividade das informações inclui características 

de ambas as perspectivas correntes teóricas, confirmando-se a dificuldade inicial em relacioná-

la a uma ou outra corrente. No entanto, sob o ponto vista pragmático, considera-se que só 

através da defesa do interesse e da segurança nacional é possível justificar quatro factos: os 

Estados continuarem a não abdicarem da sua existência, a sua resiliência depois do fim da 

Guerra Fria, os seus procedimentos no plano externo serem correntemente amorais e violadores 

de normas, e ser o sector onde os Estados são mais resistentes a cooperar (realça-se que a ONU 

como maior organização de segurança colectiva não dispõe de nenhuma entidade especializada 

nesta matéria, estando na completa dependência da vontade dos seus Estados membros quanto 

ao seu fornecimento). Por estes motivos, o neo-realismo, com ênfase na sua vertente realista-

estruturalista (dado que a realista neo-clássica está mais próxima do realismo clássico, por 

conseguinte, mais afastada da realidade internacional), afigura-se por enquanto, a melhor 

abordagem teórica das RI que explica determinadas questões com que se deparam os estudos 

das informações, daí a opção deste trabalho em tomá-la como referência teórica. Contudo, 

reconhece-se que está em curso um processo de transformação das informações em clara 

aproximação aos pressupostos liberais. Para além das razões já invocadas, muito contribuiu 

também, o expansionismo dos regimes democráticos ditado pela transição política dos Estados 
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que faziam parte do ex-bloco de Leste, levando por sua vez, a uma alteração do entendimento 

que estes faziam do uso dos seus SI.  

Portanto, num contexto onde não existe uma teoria geral que explique toda a actividade 

como sustentam Gill e Phythian, entende-se que o desenvolvimento de uma qualquer teoria das 

informações deve situar-se algures entre estas duas correntes das RI, incorporando alguns dos 

seus contributos, conforme se ilustra na figura abaixo (2006, p. 8). 

 

Figura 1: Posicionamento da teoria das informações no espectro das teorias de RI. 

 

Para satisfazer esse desiderato, de acordo com Mark Phythian, os estudos das 

informações devem ser focalizados em três áreas: nas causas das suas falhas, no controlo da 

sua conduta e na ética da profissão (2009, p. 62). É o que será discutido com algumas nuances 

nos capítulos seguintes, finalizando o presente com uma apresentação sumária dos elementos 

teóricos e métodos da actividade que constituem a vulgar «doutrina das informações». 

 

1.3 O conceito de Informações Estratégicas 

Entre as concepções mais conhecidas e antigas acerca do significado de informações 

está a de Sherman Kent
7
 (1965), que o descreve em três níveis diferenciados, conhecimento, 

institucional e processual. Para Kent, as informações significam conhecimento, ressalvando 

contudo que não respeitam a todo o conhecimento, mas sim àquele que os decisores políticos e 

militares do mais alto nível necessitam e devem dispor para garantir o bem-estar nacional face 

a pretensões antagónicas de outros estados (1965, p. 3). Como instituição, diz respeito às 

estruturas funcionais que têm como principal missão a obtenção de dados sejam eles ostensivos 

ou negados, para efeitos de produção de um tipo especial de conhecimento e na sua protecção. 

Kent adianta que estes órgãos deverão possuir capacidade de vigilância de outros Estados para 

que se lhe conheçam as suas realidades passadas, presentes e futuras de forma a assessorar os 

decisores na resolução de problemas em matéria de política externa e estratégia (1965, p. 69). 

Como processo, as informações são sinónimo da actividade exercida pelos órgãos incumbidos 

para tal, ou seja, refere-se aos meios e técnicas utilizadas na transformação de dados em 

                                                 
7
 Kent é considerado no mundo académico, como o percursor dos intelligence studies com a publicação de 

Strategic intelligence for american world policy em 1949. 
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conhecimentos específicos (1965, p. 151). Há no entanto, uma questão aqui a salientar, que é o 

facto de Kent formular estas definições com base no termo específico „informações 

estratégicas‟ e não simplesmente „informações‟, isto deve-se a querer conferir-lhe um carácter 

distintivo de quaisquer outras informações produzidas no âmbito doméstico do Estado (este 

assunto está analisado mais em pormenor no anexo B). 

De acordo com Shulsky e Schimdt, o termo informações também pode ser interpretado 

sob três perspectivas, informacional, como actividade e organizacional (2002, pp. 1-3). Para 

estes autores o termo identifica-se com a informação relevante para se formular e implementar 

políticas dirigidas aos interesses relativos à segurança nacional e enfrentar as ameaças de 

adversários reais ou potenciais a esses mesmos interesses. Como actividade, pode ser entendido 

como a pesquisa e a análise de informação com recurso a diferentes métodos e técnicas onde se 

incluem também as acções de negação de informação por parte de adversários, vulgarmente 

designadas por contra-informações. Por último, como organização designa as entidades 

responsáveis pela execução das actividades acima descritas, cuja principal característica é o 

secretismo quanto à forma como são conduzidas. 

Em virtude de não ser consensual uma definição para o termo em questão, considera-se 

neste trabalho as informações estratégicas, como uma camada específica de conhecimento 

necessário “…à defesa dos interesses nacionais, à garantia da independência e à segurança 

externa do Estado” (Rodrigues, 2003, p. 286). 

 

1.4 Das Funções  

Independentemente da classificação que se possa fazer das informações em termos de 

cobertura e alcance (ver anexo C), é importante compreender-se que esta actividade divide-se 

segundo três tipos de função, geralmente identificadas como produção, contra-informação e 

acções cobertas.  

 

A produção de informações é compreendida classicamente como resultante de um 

processo metaforicamente denominado «ciclo das informações». A principal contribuição desta 

figura é justamente ajudar a compreender a transformação de dados em conhecimento e 

explicitar a existência desses fluxos de informação entre os diversos actores envolvidos no 

processo. Concretizando, a produção de informações desenvolve-se de acordo com um 

processo cíclico, envolvendo um conjunto de repetidos e interligados passos, que adicionam 

valor aos inputs iniciais de forma a criar um produto substancialmente transformado (ver fig. 

11..44..11  AA  PPrroodduuççããoo    
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2). Independentemente de se lhe reconhecer a sua complexidade e dinamismo, é possível 

distinguir algumas fases que o compõem. No entanto, é necessário ter a percepção de não se 

tratar de um processo unidimensional e unidireccional, na realidade, ele é multidimensional, e 

acima de tudo interactivo e iterativo (Krizan, 1999, pp. 7-8). 

 

Figura 2: Ciclo de Produção das Informações  

(Fonte: NSIS, disponível em http://www.nsis.go.ke/images/cycle.jpg) 

 

Quanto às etapas do ciclo não existe um consenso generalizado, porém, é aceite 

interpretá-lo como um processo onde a informação é adquirida, convertida em conhecimento e 

tornada disponível ao decisor (Richelson, 1995, p. 3). Hannah et al. identificam quatro fases: 

pesquisa, processamento, análise e difusão, designado por “ciclo básico” e está muito 

relacionado à produção de conhecimento (2005, p. 4). A CIA apresenta um modelo baseado em 

cinco etapas em que adiciona a direcção e planeamento (em conjunto) às etapas preconizadas 

pelos autores anteriores
8
, é este o modelo que irá ser adoptado.   

A actividade desenvolvida pelos SI deve ser entendida como uma actividade subsidiária 

dos processos de formulação, decisão e implementação das políticas externa, de defesa e de 

segurança. Por analogia, será lícito olhar o ciclo das informações como um subconjunto de 

actividades do designado “ciclo das políticas públicas”, formado pelo surgimento de 

problemas que carecem de resposta, a fixação de uma agenda, a definição de linhas de acção 

possíveis com vista à sua solução, o processo de tomada de decisão, a implementação e por 

último a avaliação dos resultados obtidos (Parsons, 1995, pp. 77-83). Nesse sentido, as missões 

atribuídas aos SI devem ser determinadas em função das necessidades dos decisores, entramos 

assim na primeira etapa do ciclo, a do Planeamento e Direcção. 

 

                                                 
8
 Informação disponível em https://www.cia.gov/kids-page/6-12th-grade/who-we-are-what-we-do/the-

intelligence-cycle.html. 
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Esta etapa trata da conversão das necessidades dos decisores em requisitos informativos 

a partir dos quais os SI tomam acção. A situação mais comum, é o ciclo das informações ter 

como base de partida, as solicitações de informação por parte dos responsáveis dos processos 

de tomada de decisão e de entre estes, destacam-se: a classe política governante, quadros 

dirigentes superiores, comandantes militares, comandantes de forças de segurança. Estes 

decisores no decurso da sua actividade, identificam lacunas e necessidades de informação, 

estabelecem prioridades e por fim, transmitem-nas aos dirigentes dos SI. Estes últimos 

encarregam-se de transformar aquelas necessidades em tarefas específicas e definir objectivos 

a atingir para os departamentos responsáveis pela pesquisa e análise. Como os recursos são 

normalmente escassos e diversificados, cabe aos responsáveis das várias áreas de pesquisa, 

planear a utilização dos meios técnicos e humanos à sua disposição para produzir a máxima 

sinergia possível e satisfazer os pedidos dos seus «consumidores». Porém, importa 

desmistificar a ideia que o ciclo desenvolve-se exclusivamente em função dos pedidos dos 

decisores públicos, isso é sobrestimar a racionalidade que norteia os processos de decisão, bem 

como subestimar o papel dos SI. 

 Na maioria das situações, os políticos executivos e comandantes (clientes) são 

incapazes de serem suficientemente objectivos na formulação dos seus pedidos de informação 

(Herman, 1996, pp. 283-304; Lowenthal, 2006, pp. 55-8). Quando tal ocorre, esses mesmos 

pedidos, tendencialmente têm um carácter difuso, ou ocultam os fins a que se destinam, 

comprometendo certamente a orientação e o esforço da pesquisa. Logo, esta natureza incerta da 

política poderá tornar as necessidades de informação em algo menos estruturado, que o modelo 

de ciclo definido teoricamente poderia à partida pressupor. Independentemente da forma como 

se revestem os pedidos, são eles que conferem a legitimidade e na maioria das vezes 

despoletam a acção para os SI mobilizarem os seus recursos humanos e técnicos com vista à 

produção de informações relativa a uma determinada situação ou alvo. No entanto, não detêm a 

exclusividade dos factores que determinam o ciclo da actividade das informações. 

 Por esse motivo Liza Krizan defende que o diálogo entre os SI e os seus clientes deve 

ter por base um simples conjunto de questões às quais devem existir uma resposta imediata são 

elas: “Quem?”, “o Quê?”, “Quando?”, “Onde?”, “Porquê?”, podendo também ser considerado 

o “Como?” (1999, p. 13). Estas são as seis questões típicas a serem consideradas para um bom 

ponto de partida da acção de transformação das necessidades em requisitos informativos. Em 

regra, estes requisitos são expressos em termos de ameaças externas à segurança nacional ou 

internacional. Para complementar possíveis faltas de clareza dos pedidos e consequentemente 

1.4.1.1 Direcção e Planeamento 
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evitar falhas nos requisitos, os responsáveis dos SI, utilizam um conjunto de instrumentos 

analíticos e organizacionais (ex: taxonomia de problemas, matrizes de oportunidade e âmbito) 

para especificar, completar e prioritizar aqueles pedidos, caso contrário, a ausência desta 

prática poderia levar a incorrer num comprometimento do ciclo (Krizan, 1999, pp. 14-20).  

Perante estes factos é possível assim, destacar duas dimensões relativas ao sentido da 

actividade do ciclo, externa e interna e que envolvem directamente a primeira etapa. Quanto à 

externa, o ciclo desenvolve-se a partir de um duplo tipo de postura por parte dos SI: reactivo, 

quando estes actuam em resposta aos pedidos dos clientes; pró-activo, quando por iniciativa 

dos responsáveis dos SI determinadas acções são ordenadas em função do interesse e utilidade 

dos clientes. Na interna, verifica-se um duplo sentido: descendente (o principal), quando os 

órgãos dirigentes dos SI transmitem às áreas de pesquisa os requisitos de informação baseados 

nos pedidos dos «clientes»; ascendente, quando os responsáveis pela análise solicitam 

informação adicional aos seus dirigentes relativa aos pedidos e às áreas de pesquisa para 

aprofundarem o conhecimento sobre determinado aspectos do objecto em estudo com vista a 

melhorarem o produto final.  

Mas para tal ser possível, um último aspecto deve ser considerado e que concorre para a 

qualidade do diálogo entre produtor e consumidor, o perfil dos intervenientes. É importante 

que haja boas relações sociais entre ambos, e este facto ultrapassa a confiança na competência 

dos serviços e as necessidades de conhecer. Sem isso, há o risco dos SI não passarem de um 

órgão burocrático e serem desprezados pelos decisores (Herman, 1996, p. 294). 

 

 As orientações emanadas dos órgãos dirigentes dos SI são entregues a órgãos 

encarregues de darem início à segunda etapa do ciclo, a pesquisa que se entende pela obtenção 

de dados e notícias por meios humanos ou tecnológicos (Lowental, 2006, p. 68).  

 Os meios de pesquisa e as fontes típicas de informação definem disciplinas bastante 

especializadas no âmbito das informações (ver anexo D). Estas disciplinas são designadas 

tradicionalmente na literatura internacional pelos acrónimos norte-americanos de: humint 

(human intelligence), quando se refere à informação obtida a partir de fontes humanas; sigint 

(signals intelligence), quando a informação obtida resulta da intercepção e descodificação de 

comunicações e sinais electromagnéticos; imint (imagery intelligence), para a informação 

resultante da aquisição e interpretação de imagens fotográficas e multiespectrais; masint 

(measurement and signatures intelligence), quando a informação obtida resulta da medição de 

reacções anómalas, assim como da identificação das assinaturas de veículos, plataformas e 

1.4.1.2 Pesquisa 
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sistemas de armas
9
; osint (open sources intelligence), nesta disciplina a obtenção de 

informação é feita a partir de fontes públicas, impressas, electrónicas ou audiovisuais.  

 

 É a etapa do ciclo de Informações onde é efectuada a conversão de dados em 

informação por processos como a: descodificação de mensagens, processamento digital de 

imagens, tradução de documentos, interpretação de sinais (Lowental, 2006, p. 60). Shulsky e 

Schmitt designa esta etapa por análise técnica, como aquela que respeita aos métodos analíticos 

encarregues da transformação de dados com elevado grau de especificidade e virtualmente 

incompreensíveis por técnicos especializados em informação passível de ser interpretada pelos 

analistas propriamente ditos (2002, p. 41-51). 

  

 Na etapa de análise toma lugar a recepção e a integração da informação adquirida pelas 

diversas fontes através de procedimentos técnicos e metodológicos depois de esta ter passado 

pela etapa do processamento (Hannah et al., 2005, p. 5). Aqui, a informação é avaliada, 

comparada e confrontada com outras informações (militares, económicas, políticas, sociais…) 

e com o conhecimento acumulado pela experiência do analista, para a identificação de factos 

significativos e formulação de conclusões que enformarão um produto chamado „informações‟ 

(Shulsky e Schmitt, 2002, pp. 52-6). 

 Também aqui não é consensual entre autores e instituições, o conjunto dos princípios 

orientadores das características do produto e do procedimento para obtê-lo. Seja porque se 

interligam ou por uma simples questão terminológica, eis aqueles mais comuns com base numa 

análise comparada e percebidos como fundamentais e tendo como ponto de partida os “valores 

das informações de Brei”
10

, sem uma ordem de hierarquia de importância. 

  O princípio da objectividade é o mais usualmente apontado e colocado em primeiro 

lugar perante os restantes, o que revela a sua importância para a maioria dos autores. De acordo 

com este princípio, as informações têm que ser úteis, satisfazendo objectivos específicos dos 

requisitos sem desvios. Devem expressar conhecimentos sobre factos com a maior exactidão 

possível, mediante o emprego de um processo adaptados à natureza do problema. E devem-no 

fazer através de uma linguagem clara de modo a permitir a imediata e integral compreensão do 

seu significado e simples de forma a conter unicamente o essencial, isentos de expressões e 

                                                 
9
 O conjunto das disciplinas que envolvem meios técnicos (sigint, imint, masint) é designado por techint.   

10
 Este autor identifica como valores de avaliação da qualidade das informações os seguintes: precisão, 

objectividade, usabilidade, relevância, prontidão e oportunidade (apud Krizan, 1999, p. 53). 

1.4.1.3 Processamento  

1.4.1.4 Análise  
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conceitos supérfluos, bem como primar pela evidência dos conhecimentos apresentados. Estas 

exigências estão relacionadas com o facto de que o tempo para decidir por vezes é escasso e o 

próprio decisor, quanto mais alto é o seu nível hierárquico, menos tempo e interesse dispõe 

para a leitura de estudos ou relatórios extensos, complexos do ponto de vista técnico e pouco 

claros (Escola Superior de Guerra [ESG], 1976, p. 512). 

A isenção é um princípio intimamente ligado ao da objectividade na medida em que se 

por um lado, o produto da análise deve conter conhecimentos exactos e essenciais, tal não é 

possível alcançar se o resultado de uma avaliação e interpretação por parte do analista não for 

totalmente imparcial. Ou seja, isenta de juízos de valor pessoais e de outras influências que 

possam prejudicar a sua exactidão. Uma análise que desrespeite este princípio, desvaloriza e 

descredibiliza seriamente a actividade das informações (Lowental, 2006, p. 116-7).   

 A oportunidade, este envolve dois parâmetros indissociáveis, o tempo requerido para 

entregar o produto e a utilidade desse produto para o decisor num determinado momento 

(Krizan, 1999, pp. 42-3). As informações devem ser produzidas e difundidas num espaço 

temporal que permita a sua utilização mais completa e adequada possível. Esta necessidade 

decorre do dinamismo do comportamento dos actores alvo e das ameaças que provocam a 

depreciação das informações, daí que o seu valor e utilidade estarem na dependência do 

momento certo em que são elaboradas (ESG, 1976, p. 510).  

 O alcance refere-se à quantidade de informação e à sua profundidade de estudo sobre 

uma determinada matéria, correspondendo ao nível de detalhe ou compreensão da informação 

contida no produto (Krizan, 1999, pp. 42-3). A preocupação do analista deve ser produzir 

informações tão completas quanto o tempo ao seu dispor lhe permite, com conhecimentos 

suficientemente amplos e precisos recorrendo para isso ao cruzamento de todas as fontes 

possíveis, abstendo-se na totalidade da tentação de preencher vazios de informação com dados 

infundados. Este princípio quando aplicado deve ser ponderado com o da oportunidade para se 

estabelecer um equilíbrio adequado entre o valor e a utilidade (ESG, 1976, p. 512). 

Por último, o da segurança, estabelece que todo o ciclo das informações se desenvolve 

sob a égide do sigilo de modo a limitar o acesso a este tipo de conhecimento estritamente aos 

sujeitos que tenham necessidade de conhecer. Este princípio ao contrário dos anteriores, não 

influencia o valor em termos de qualidade e utilidade do produto, mas é claro que a sua 

importância reside no comprometimento do esforço empregue por todos os envolvidos no 

processo e consequentemente na acção antecipatória do Estado.  

 Como já se percebeu, esta etapa tem uma enorme sensibilidade, pois está dependente de 

múltiplos factores sejam eles de carácter técnico, operacional ou metodológico (quantidade e 
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qualidade da informação, capacidade de integração da informação) e depois há ainda o factor 

humano. Aspectos como a cognição e ética dos analistas são determinantes no valor das 

análises produzidas, daí a importância atribuída à sua selecção, formação e treino (Lowental, 

2006, p. 116). Concluído o processo de análise, as informações produzidas são difundidas para 

os destinatários finais, entra-se assim, na quinta e última etapa do ciclo.  

 

 A difusão é essencialmente a etapa do ciclo que faz a ligação da actividade dos SI às 

entidades responsáveis pela decisão, i.e., os utilizadores finais. É uma etapa de elevada 

sensibilidade, em boa parte devido ao facto de ser nesta fase que a imagem dos SI é exposta. 

Os produtos gerados devem ser responsivos face aos requisitos solicitados, podendo ser 

apresentados temporalmente de forma arbitrária ou agendada, sendo o seu aspecto mais 

importante a determinação do momento em que devem ser entregues para potencialmente 

produzirem efeitos na decisão (Krizan, 1999, pp. 42-3). Os produtos resultantes da análise são 

expressos sob a forma de: relatórios diários/semanais/mensais (consoante a necessidade) sobre 

situações correntes, apresentados oralmente ou por escrito; estudos aprofundados que 

simultaneamente caracterizem uma realidade ou um alvo e prospectem sobre as suas possíveis 

tendências; e por último, avisos relativos a determinados eventos cruciais que em antecipação 

funcionam como reveladores de uma eventual ameaça ou risco, contribuindo desta forma para 

a formulação de políticas, planeamento estratégico e operacional.  Por vezes alguns relatórios, 

especialmente nas áreas da techint, pelo seu carácter urgente e simples, carecem de serem 

encaminhados directamente das secções de processamento para os utilizadores finais. Neste 

contexto, as etapas de difusão e análise tendem a sobrepor-se, levando-nos a tomar consciência 

de que o ciclo é bem mais complexo em relação ao que à primeira vista parecia ser um ciclo 

com etapas claras e bem definidas (Lowental, 2006, pp. 62-4). 

 Os produtos gerados na etapa anterior são apenas um entre muitos dos diversos inputs 

que influenciam o processo de decisão, e por isso mesmo, não têm um valor determinista. 

Assim sendo, não é dado como certo que os relatórios ou os estudos de informações tenham 

porventura algum impacto nas decisões tomadas. Por outro lado, embora difíceis de mensurar, 

existem indicadores de desempenho objectivos sobre a qualidade e o impacto das informações 

nos processos de tomada de decisão, e também formas de monitorizar o nível de satisfação dos 

utilizadores durante e após a etapa de difusão (Krizan, 1999, p. 53). 

 Em suma, a complexidade dos requisitos que enformam as informações, os problemas 

emergentes da relação entre os produtores e consumidores, as exigências e as limitações 

1.4.1.5 Difusão   
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técnicas das várias disciplinas que concorrem para a pesquisa, os constrangimentos que 

derivam da separação entre as etapas especializadas do ciclo, as dificuldades de avaliação e de 

obtenção de feedback relativas à qualidade e ao valor das informações difundidas, tudo isto 

representa um conjunto de dilemas a enfrentar e simultaneamente intrínseco a esta função em 

estudo, a da produção de informações. Na próxima secção, irá ser abordada a antítese da 

função anterior, a que respeita à negação de operações de pesquisa de informação por entidades 

hostis.  

 

 Enquanto a actividade de produção de informações procura fornecer conhecimento que 

os decisores necessitam na prossecução da sua actividade, a actividade de contra-informações 

envolve: a identificação de operações de pesquisa de informação perpetradas por um governo 

ou organização hostil; a detecção e neutralização de dispositivos intrusivos de obtenção de 

informação (Shulsky e Schmitt, 2002, p. 99). 

 Esta segunda função é uma parcela de uma actividade estatal mais vasta, a da segurança 

da informação. Tem por missão principal, garantir que um governo ou organização hostil só 

conhecerão o que o Estado alvo quiser que eles conheçam. Em termos conceptuais, a segurança 

das informações pode ser encarada como uma actividade que integra na sua essência, três 

componentes relativamente autónomas entre si: contra-medidas de segurança, segurança das 

operações e contra-informações; por não ser o foco do presente trabalho, as duas primeiras 

componentes irão ser descritas de forma sucinta, apesar de relevantes para a compreensão dos 

desafios que enfrentam os processos de pesquisa e análise. 

 As contra-medidas de segurança é formada pelas medidas de protecção de bens e 

pessoas apropriadas que inviabilizem as capacidades adversárias de obtenção de informações
11

.  

A segurança das operações, está relacionada com o conjunto de procedimentos que 

visam identificar qual a informação sobre equipamentos, operações, capacidades e intenções 

que sejam críticas um qualquer adversário obter e, a partir dessa análise, propor um conjunto 

de medidas e implementá-las que permitam negá-la
12

.  

                                                 
11

 No que diz respeito a documentos oficiais, tais medidas vão desde programas de classificação, armazenamento 

com dispositivos de acesso condicionado, regulamentação da custódia e transmissão. Para o caso das pessoas, as 

medidas comuns são as restrições físicas de acesso a instalações sensíveis, investigações do pessoal antes da 

concessão do grau de credenciação para acesso a matérias classificadas, vigilância dos seus contactos com pessoal 

externo e estrangeiro. Ainda é de referir, as várias políticas e camadas de segurança dos sistemas informáticos e 

comunicacionais, tais como a utilização de firewalls e da criptografia.  
12

 Apesar desta categoria de medidas contemplar também algumas acções de redução de ruídos e emissões não-

intencionais, camuflagem e outras, que à partida podem tornar ténues e mesmo confusas as suas fronteiras face às 

das contra-medidas de segurança, esta destaca-se fundamentalmente pela sua dimensão activa, i.e., aquilo que em 
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As contra-informações, no passado estiveram circunscritas à contra-espionagem, 

entendo-se esta como uma actividade agregada de prevenção, detecção, neutralização, 

infiltração e manipulação de operações hostis de espionagem. Modernamente, e fruto dos 

avanços tecnológicos registados durante o séc. XX, o alcance das medidas de neutralização das 

operações de pesquisa de informações de um adversário vão muito para além da mera 

identificação e eliminação dos seus meios de pesquisa por meios humanos, basta ter em 

consideração as inúmeras disciplinas de natureza técnica que concorrem para a pesquisa na 

actualidade. Segundo M. Herman, um agente dos SI pode ser preso, um diplomata acusado de 

espionagem pode ser expulso do país de acreditação, mas também, os microfones e 

dispositivos de escuta telefónica podem ser detectados electronicamente e desactivados, as 

aeronaves dedicadas à imint e sigint podem ser abatidos ou forçados a pousar, os navios de 

sigint podem ser capturados em caso de violação de águas territoriais (1996, p. 168).  

 Como se pode constatar, as três componentes mencionadas possuem medidas de defesa 

contra operações dos SI adversários passíveis de serem classificadas num espectro que vai 

desde as mais defensivas às mais ofensivas. A razão que leva à diferenciação entre si é de 

natureza organizacional. Na opinião de George Jelen, um dos mais ilustres especialistas em 

matéria de segurança da informação, as culturas organizacionais de cada uma das três 

tipologias de medidas evoluíram separadamente no decorrer do séc. XX, e as tentativas de 

integração destas numa doutrina conjunta de segurança da informação ainda são recentes e 

controversas (1991, p. 391). Por oposição, o que é vulgar, é encontrar-se em diversas obras, 

menção às contra-informações como o conjunto das funções aqui descritas, e considerando 

concomitantemente a segurança da informação como uma parte da actividade de contra-

informações, ou seja, a total inversão dos termos. 

 Apesar destas perspectivas contraditórias da mesma realidade, não deixa de ser uma 

discussão académica. Saber se a segurança da informação é uma parte das contra-informações 

ou vice-versa acaba por não ter relevância significativa. Importa sim, é clarificar o que está em 

jogo quando se usa um destes dois termos, com particular destaque para as especificidades 

operacionais, as responsabilidades organizacionais
13

 e os fins a que se destinam.  

                                                                                                                                                           
linguagem militar se designa por decepção. Este termo está associado a todas as medidas aplicadas que tem por 

finalidade desorientar e induzir em erro, um adversário através do engano, dolo, ocultação, fazendo-o produzir no 

final, uma análise ambígua ou até mesmo consistente mas equivocada da situação.  
13

 Fazendo um giro de horizonte no panorama da arquitectura organizacional em matéria de segurança da 

informação (no sentido amplo) levada a cabo no mundo ocidental, pode-se observar que de um modo geral as 

funções de contra-medidas de segurança estão sob a alçada de organizações civis e militares especializadas em 

soluções de segurança, por sua vez a segurança das operações são uma das missões atribuídas às Divisões de 

Operações nos Estados-Maiores das Forças Armadas, e por último as contra-informações estão adstritas aos SI de 

segurança e estratégicos. 
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 As designadas operações cobertas são mais uma função a ser desempenhada pelos SI, 

mas estas têm um traço distintivo face às duas antecedentes, que numa abordagem inicial nos 

poderá causar alguma dificuldade em estabelecer o seu nexo com o conceito restrito de 

informações. As operações cobertas são entendidas como acções secretas utilizadas por um 

governo para tentar influenciar o comportamento de um outro em consonância com os seus 

interesses e valores, através da manipulação de condições políticas, económicas e sociais 

relevantes para o governo alvo (Schulsky e Schmitt 2002, p. 75; Lowental, 2006, p. 157). 

A justificação para o seu uso é a relação custo/benefício ser mais favorável perante um 

envolvimento declarado de um governo ou organização em processos políticos ou militares que 

necessitem ser conduzidos ao encontro dos interesses de quem as pratica, quando a diplomacia 

foi insuficiente. É sabido que o uso aberto da força, em regra, tem custos elevados, 

consequências imprevisíveis e é inaceitável perante a opinião pública e a comunidade 

internacional, particularmente quando se trata de ingerência em assuntos internos de um Estado 

como é a questão em debate.  Para Lowental, as duas características principais das operações 

cobertas, enquanto recurso de poder, são o seu carácter instrumental na implementação de uma 

política externa revestida de um grau variável de coercibilidade e a plausibilidade na negação 

da responsabilidade (a importância da negação da responsabilidade sobrepõe-se à da 

clandestinidade da operação em si mesma) (2006, pp. 157-8). 

Quanto à tipologia das operações que o conceito abarca, poder-se-á classificá-las em 

função do nível de emprego dos meios de força e do grau de plausibilidade na negação da 

responsabilidade, sendo estes dois critérios directamente inversos à sua intensidade como seria 

expectável (ver anexo E).  

Um aspecto inerente a todas estas funções é a preocupação com a sua eficácia, porque 

dela depende em grande parte a segurança do Estado. Uma das principais matérias de estudo 

das informações, é a problemática das causas das falhas dos SI, é o que será tratado no próximo 

capítulo. 
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2 O PROBLEMA DA SURPRESA ESTRATÉGICA  

 

 O primeiro tipo de limites do desempenho dos SI aqui a tratar, que prejudicam o seu 

principal fim, contribuir para segurança e defesa nacional, são de ordem estrutural. No fundo, 

relacionam-se aos próprios SI e decorrem de constrangimentos operacionais, organizacionais e 

de relação, aos quais estão sujeitos. A sua faceta mais visível e negativa é o que vulgarmente se 

designa por surpresa estratégica. Na maioria das vezes, a sua causa é atribuída a uma falha das 

informações, por serem estas a quem cabe o papel primordial da sua antecipação. Neste campo 

de estudos, onde é dada uma grande ênfase à redução da incerteza, seria um tanto desanimador 

aceitar passivamente as falhas como algo normal. Contudo, a sua possibilidade não deixa de ser  

um aspecto inerente das informações, como a história o tem demonstrado. A diversa literatura 

existente sobre esta matéria tem-se concentrado num aspecto particular, a falta de capacidade 

em detectar ou evitar um ataque de surpresa.  Nas palavras de Walter Laqueur, “Uma das 

principais funções de um SI, é proteger aqueles que serve, da surpresa” (1985, p. 255). O 

objectivo de alguns autores terem elaborado devotos estudos à surpresa estratégica é a 

prevenção de eventos, que sejam uma ameaça aos interesses nacionais, ocorram de forma 

inesperada. Fazem-no através da identificação das suas causas e consequentemente de soluções 

para os erros cometidos, no sentido de que estes não se voltem a repetir (Laqueur, 1985, p. 

255). Vejamos alguns conceitos em torno dos termos em debate.  

 

2.1 Enquadramento Conceptual 

 Como ponto de partida, é considerado o conceito de surpresa estratégica preconizado 

por Roger George. Este autor não apresenta uma definição do termo na forma tradicional, mas 

antes, um conjunto de três ideias chave que, no seu entendimento, qualquer definição proposta 

deve conter. George interpreta a surpresa estratégica como: um qualquer acontecimento, cujo 

impacto é prejudicial aos interesses nacionais; que poderiam ter sido adoptadas estratégias 

alternativas de maneira a prevenir ou impedir os seus efeitos; mas, não o foram devido à 

imprecisão ou inoportunidade da informação disponível, ou ainda, porque os decisores não a 

compreenderam ou não lhes foi transmitida (2009, p. 171).  

 São várias as categorias de surpresa identificadas, mas a que se encontra no topo da 

lista das preocupações dos SI e dos governos é aquela relacionada com a situação de quando se 

é alvo de ataques inesperados, por ser a que mais vítimas e danos produz com as consequências 

estratégicas que daí possam resultar. Contudo, não devem ser considerados apenas os casos de 

surpresa, devido a falhas na previsão da acção que uma força hostil empreendeu, ou seja, que 
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se aplica particularmente aos Estados sob a perspectiva defensiva (estratégica ou tacticamente)
 

14
. Um Estado empreendendo uma acção ofensiva, também pode ser surpreendido pelas 

capacidades de resposta do adversário e com isso sofrer sérias consequências, fruto de uma 

incorrecta avaliação
15

. Para além da surpresa de cariz militar, são igualmente relevantes as 

súbitas alterações políticas, tais como golpes de Estado ou mudanças em alianças, que podem ir 

contra os interesses de política externa de alguns Estados, ou simplesmente causar alguma 

instabilidade ou transformação no ambiente estratégico
16

. Analogamente, também importa 

apreciar o caso de uma repentina mudança da economia mundial, embora neste âmbito, o papel 

dos SI seja menos explícito e mais complexo, comparativamente aos assuntos militares ou 

políticos
17

 (Shulsky e Schmitt, 2002, pp. 62-4).   

 Quanto ao conceito de falha das informações, Robert Jervis entende ser uma 

discordância entre o estimado pelos SI e aquilo que posteriormente revela-se como verdadeiro, 

ou vem a acontecer (2006, p. 10). Destaca-se aqui a importância que é dada ao aspecto da 

precisão, pois é o que realmente interessa aos políticos e à opinião pública.  

 Para Mark Lowenthal, “uma falha das informações é a incapacidade de uma ou mais 

partes do processo (Pesquisa, Avaliação, Análise, Produção, Disseminação) em produzir 

oportunas e precisas informações sobre um assunto ou acontecimento de importância para o 

interesse nacional” (1985, p. 51). Note-se que, em ambas as definições, os autores colocam a 

fonte das falhas do lado do produtor, negligenciando a ligação entre os SI e os decisores 

(políticos ou estrategas), embora a última seja mais enriquecedora na medida em que 

acrescenta a variável tempo.  

  No entanto, Shulsky e Schmitt têm uma interpretação inversa, visto defenderem que a 

falha das informações é essencialmente “um mal-entendido sobre a situação que leva um 

governo (ou as suas forças militares) a tomar acções que são inadequadas e 

                                                 
14

 O ataque à base naval norte-americana de Pearl Harbor em 1941, saldou-se pelo sucesso, por esta se encontrar 

desprevenida perante a investida da marinha japonesa, forçando desta forma os EUA a entrarem na II Guerra 

Mundial. Ou ainda o ataque germânico à URSS, em 1941 (Operação Barbarossa), contra todas as expectativas de 

Estaline, que considerava estar salvaguardado pelo pacto de não-agressão entre os dois Estados, o que obrigou a 

URSS a juntar-se às forças dos aliados, no mesmo conflito. 
15

 Um exemplo evidente foi o fracasso do ataque aliado em 1944 à ponte de Arnhem na Holanda, que não contou 

com a presença de duas divisões blindadas germânicas nas imediações. 
16

 Um exemplo desta surpresa foi a análise subestimada que os EUA fizeram do movimento popular pela 

democratização no Irão, em 1978. As suas reivindicações levaram à deposição do Xá Reza Pahlevi em 1979 e na 

subida ao poder do ayatolá Ruhollah Khomeini, culminando com a criação de um Estado islâmico. Até 1979, o 

Irão era um dos maiores aliados dos EUA na região, mas com a Revolução Islâmica, este país deixava de ser uma 

monarquia alinhada ao Ocidente para se tornar numa brutal ditadura fundamentalista islâmica anti-americana. 
17

 O caso do choque petrolífero de 1973, a desvalorização abrupta do peso mexicano em 1994, são exemplos deste 

tipo de problema, e mais recentemente a crise económica global iniciada em 2008 com origem no sector do 

crédito hipotecário de alto risco nos EUA e se alastrou rapidamente a todo o mundo, desencadeando prejuízos 

avultados aos bancos e até à falência de instituições financeiras, como a do Lehman Brother‟s (Portes, 2009). 
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contraproducentes aos seus interesses” (2002, p. 63). Para estes autores, a falha ocorre mais 

propriamente a partir do momento que os seus consumidores fazem uso dela de forma 

inapropriada ou mesmo errónea, por ter falhado a compreensão da mensagem. Por exclusão de 

partes, se a informação foi claramente percebida e ainda assim, o decisor a ignorou, não tendo 

com isso tomado a acção correcta de forma a evitar a surpresa, então nesse caso trata-se de uma 

falha política. 

Como proposta a avançar para uma melhor definição de falha das informações será uma 

combinação das três interpretações: quando o produto não foi gerado em tempo oportuno; 

quando não corresponde a uma realidade (presente ou futura); ou ainda, quando não foi 

suficientemente claro para ser percepcionado correctamente pelos decisores, dando 

oportunidade, em qualquer dos casos, a uma surpresa lesiva dos interesses nacionais.  

Apesar da diferença ténue entre os conceitos de surpresa e falha, evidenciam-se dois 

aspectos distintivos. O primeiro, é que no caso da surpresa os seus elementos chave 

apresentam-se numa forma conjuntiva, enquanto nas falhas das informações surgem numa 

forma disjuntiva. O segundo, nas falhas das informações, atribui-se a culpa do evento aos SI, 

constituindo estas apenas uma parte do problema mais vasto, como é o da surpresa que se deve 

a uma responsabilidade tripartida, SI, decisores e o inimigo (George, 2009, p. 171).   

 

2.2 A Falha como Fenómeno Inevitável: A Abordagem Teórica  

 A interpretação tradicional acerca das falhas cometidas pelos SI e da surpresa 

estratégica apresenta-se com uma visão algo fatalista. Académicos e profissionais estão 

convictos que muitos dos problemas que as afectam são de difícil resolução e alguns mesmo 

incontornáveis, por mais que se identifiquem as causas e se disponha da melhor tecnologia, 

razão pela qual se designará aqui por escola clássica.  

O estudo académico dedicado à questão das falhas iniciou-se pela mão de Roberta 

Wohlstetter
18

 com a análise do ataque japonês a Pearl Harbor, mas também se destacam os 

trabalhos desenvolvidos pelas comissões de inquérito e os relatórios produzidos no apuramento 

das causas quando se verificou este dramático desastre. Desde então, outros se lhe seguiram, 

originando assim sucessivas reformas dos SI das principais potências mundiais, quer através do 

aperfeiçoamento de normas e procedimentos, como de organização, sempre na mira de 

incrementar a previsibilidade das ameaças e consequentemente, a eficácia dos SI. 

                                                 
18

 Autora do estudo Pearl Harbor- Warning and Decision publicado em 1962, é considerada uma obra de 

referência e simultaneamente pioneira no estudo sistematizado das causas da surpresa estratégica.  
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 Mas, no entendimento de Richard Betts, esta ideia é uma ilusão, porquanto considera 

que a qualidade das informações apenas pode ser melhorada marginalmente e não de forma 

decisiva, pela simples alteração do seu processo de produção. Betts entende que as falhas das 

informações são mais de ordem política e psicológica do que propriamente organizacional 

(1978, p. 61). Em reconhecimento do uso que se faz das informações estar menos dependente 

da burocracia comparativamente aos entendimentos e inclinações que delas se têm, considera 

que “as falhas de informações não são apenas inevitáveis, como também naturais” não 

restando outra alternativa para enfrentar a surpresa estratégica senão desenvolver uma 

“tolerância ao desastre” (Betts, 1978, pp. 88-9). 

Outro autor que partilha uma perspectiva pessimista é Michael Handel. Para ele, a ideia 

de que mesmo na presença de indícios fortes, de esclarecidos conselhos dos académicos, das 

novas  tecnologias e de todo o esforço humano empregue, existe sempre a hipótese de não se 

conseguir evitar a surpresa (1979, p. 25). Handel identifica três argumentos genéricos para as 

causas das falhas das informações. O primeiro respeita à inerente dificuldade da actividade em 

si. Porque não se tratando de uma ciência, nem sempre se obtém o mesmo resultado com o 

mesmo ambiente e há sempre factores passíveis de não serem controlados. E ainda porque está 

muito dependente do elemento humano e, por isso, a possibilidade do erro está sempre 

presente, tornando difícil qualquer tentativa em prever o futuro; O segundo argumento prende-

se com a rigidez do processo mental de analistas e decisores, que dificulta a separação da 

informação relevante do ruído. Por último, todas as acções do adversário visam enganar ou 

impedir a aquisição da informação necessária (1980, pp. 85-111). Handel perante esta realidade 

considera que “dado as falhas de informações serem inevitáveis precisamos aprender a viver 

com a ambiguidade, e a melhor maneira de evitar a surpresa é ser capaz de conte-la  depois 

de ter ocorrido” (1980, p. 105). 

Também a realçar o aspecto da inevitabilidade das falhas é Michael Herman, quando 

afirma  que “os Estados nunca podem compreender completamente os outros” (1996, p. 239). 

Herman coloca a hipótese das informações não poderem estar sempre certas, porque: existem 

limitações na pesquisa de informação; há problemas no processo analítico fruto de limitações 

cognitivas em interpretar todas as provas à luz de juízos preconcebidos resistindo a explicações 

alternativas; e ainda há os factores pessoais e organizacionais, embora reconheça existirem 

algumas recomendações práticas que as possam minimizar.   

 Contudo, existe uma abordagem alternativa que pode ser útil na tentativa de 

compreender  porque as falhas acontecem sem atribuir propriamente a culpa a um actor isolado 

a uma causa específica, como é o caso da „Teoria do Acidente Normal‟ baseada nos estudos de 
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Charles Perrow (1999). Este autor trata a temática dos acidentes envolvendo sistemas 

tecnológicos de alto-risco, e defende que as falhas são mais prováveis de ocorrerem em 

sistemas que satisfaçam dois critérios. Em primeiro lugar, o da complexidade, onde considera 

um sistema complexo aquele que contém múltiplos sub-sistemas interagindo de diversos 

modos possíveis e, posteriormente, toma diversos rumos susceptíveis de produzirem resultados 

inesperados. E em segundo, o da rigidez, significando isto que um sistema é tanto mais 

vulnerável à falha quanto maior for o seu grau de dependência entre as partes. Processos deste 

tipo são os que funcionam apenas numa direcção, como é praticamente o caso do ciclo de 

produção de informações. Aproveitando a analogia, as falhas em sistemas complexos tal como 

são os SI, são  inevitáveis, porque é impossível prever todas as possíveis falhas uma vez que o 

problema reside mais no sistema em si do que em erros individuais ou na incompetência 

(Perrow, 1999, pp. 62-100). Fazendo um paralelismo com as informações, um dos aspectos que 

mais tende a agravar esta complexidade é o sigilo. Mesmo no interior da própria organização, 

nem todos conseguem ter uma imagem global de um determinado assunto. E a quantidade de 

instituições que compõem uma CI, conjugada com a sua interdependência, vai ao encontro da 

rigidez.  

 Se existe uma convicção generalizada da surpresa ser inevitável, já há pontos de vista 

divergentes no que respeita ao peso das causas objectivas das falhas. De seguida, ir-se-á 

proceder à análise das razões explicativas para a surpresa acontecer e como os SI concorrem 

para ela.  Para esse efeito, efectuar-se-á o estudo centrado nos três tipos de análise que 

tradicionalmente são considerados, na questão de quem é a responsabilidade? Se dos próprios 

SI, se dos decisores políticos e estrategas que delas fazem uso, ou se do inimigo. E a nível 

funcional, onde as causas estão categorizadas em três tipos, problemas com a informação e de 

comunicação, problemas psicológicos e cognitivos, e obstáculos burocráticos e 

organizacionais.  

 

2.3 A Falha Centrada nos SI 

 A razão mais óbvia da surpresa estratégica é a falta de conhecimento, o mesmo será 

dizer que é o falhanço da função principal dos SI, produzir conhecimento para reduzir a 

incerteza e a ignorância sobre um determinado assunto (Laqueur, 1985, p. 281). As etapas 

críticas para esse fim são a pesquisa (subsidiariamente, o processamento) e a análise, daí 

justificar-se uma abordagem diferenciada aos limites existentes em cada uma delas. 
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 Nesta etapa, os SI confrontam-se permanentemente com dois problemas centrais. A 

incapacidade de obter informação que necessitam, por limitações de recursos (ex: técnicos, 

financeiros ou humanos). Ou quando a têm, se é confiável, porque uma informação incorrecta 

para além de ser inútil, conduz à falha. Mas veja-se em detalhe as limitações nas três principais 

disciplinas: humana, técnica e aberta.   

Na categoria de humint identificam-se, três tipos de fontes: os recrutados coercivamente 

pelos SI; os voluntários para o efeito; e os próprios agentes da instituição. O primeiro tipo, está 

muito relacionado com a chantagem, enquanto o segundo, está mais relacionado com o 

enriquecimento, e há aqui alguns obstáculos a enfrentar. As fontes chantageadas ficam por 

norma ressentidas e tendem a ser resilientes. Por esses motivos são parcas na informação 

fornecida, com o tempo tornam-se pouco produtivas e podem mesmo tornar-se um risco à 

segurança.  

No caso das fontes que espiam por dinheiro, propendem a sobrevalorizar as 

informações transmitidas ou prestar os seus serviços em função da melhor oferta. Em ambos os 

tipos, colocam-se sempre dúvidas quanto à sua fidedignidade. Mas no segundo, por estarem 

mais associados à motivação ideológica ou psicológica, há o risco elevado destas fontes se 

desviarem ou irem mais além dos objectivos pretendidos assim como a sua revelação (Hastedt, 

2003, p. 46). Um outro problema a considerar ainda neste tipo e que leva a existir 

permanentemente algumas reservas por parte dos SI que os aceitam, respeita à sua lealdade. A 

razão prende-se com a possibilidade destes serem agentes dos próprios SI do Estado alvo 

empenhados em operações de contra-informações, cuja missão é a infiltração nos SI 

recrutadores e consequentemente, desinformá-los. O reverso, é que uma desconfiança 

excessiva pode levar a fonte a ser classificada como pouco credível, e com isso perder-se o 

acesso a uma fonte bem colocada
19

 (Shulsky e Schmitt, 2002, pp. 16-7).  

No respeitante aos profissionais envolvidos em operações humint há duas situações 

destes operarem, sem e com cobertura oficial. No caso da primeira, destaca-se haver uma 

maior limitação no contacto com a sociedade não civil. Aqui, os agentes estão expostos a um 

maior risco e por isso, é-lhes exigido um maior tempo de treino e de experiência. O aparato 

logístico e comunicacional no apoio à sua acção é mais complexo, para além das comunicações 

entre os agentes e os seus controladores serem mais restritas. Quanto aos que operam com 

cobertura oficial, em função das questões jurídicas envolventes, o assunto será analisado no 

                                                 
19

 Foi o que aconteceu aos SI ingleses, quando rejeitaram os préstimos oferecidos por Fritz Kolbe, um funcionário 

alemão do Ministério do Exterior, durante a II Guerra mundial. Mais tarde, veio a tornar-se o principal agente ao 

serviço dos EUA na Alemanha. 
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Cap. 5, a propósito das relações diplomáticas. Há a considerar ainda, a problemática intrínseca 

às informações e à condição humana, tal como: a pressão a que estão sujeitos os agentes de 

humint como as fontes recrutadas; o risco das fontes sentirem-se tentadas a preencher vazios de 

informação com argumentos inventados, o que acarreta dificuldades ao controlo da sua 

credibilidade e da precisão das informações; e as próprias limitações cognitivas
20

 dos agentes. 

Apesar de todas as restrições mencionadas, a humint é insubstituível, com especial relevo, 

quando está em jogo descobrir as reais intenções do alvo. 

No que respeita à techint o panorama das limitações ainda se revela mais problemático. 

As comunicações realizadas através de cabos terrestres e marítimos, são as mais seguras, visto 

que, a intercepção de tráfego feito por essa via está dependente do seu acesso físico (tapping). 

Este tipo de acção tem uma baixa produtividade e custos elevadíssimos, que são agravados no 

caso particular da fibra óptica. As comunicações via rádio, onde se incluem as de satélite, são 

outras das modalidades de transmissão. A intercepção neste caso é fisicamente mais simples, 

fazendo com que os potenciais alvos atribuam maior relevância às medidas de segurança e a 

necessidade de implementar contra-medidas electrónicas quando se trata das comunicações 

militares. As contra-medidas mais comuns enfrentadas pela pesquisa com base em sigint, para 

além do tradicional recurso à criptografia, são a desordenação de sinal (scrambling) e o 

empastelamento (jaming), embora haja também, uma variedade de tecnologias e sistemas 

comunicacionais de uso militar e civil que desafiam a intercepção e descodificação (Aid, 2000, 

pp. 1-32). Apesar da utilização crescente das chamadas comunicações corporativas feitas entre 

redes locais (LAN) e regionais (WAN), ambas de acesso mais difícil a acções de intercepção, o 

volume de informação transmitido diariamente pelo ar varrendo o espectro electromagnético
21

 

através de meios como os satélites e as antenas de rádio, é incomensuravelmente maior, como 

igualmente crescente. Para ilustrar esta realidade, importa referir que só pela rede comercial de 

satélites da International Telecomunications Satellite Organization (INTELSAT) é transmitido 

mais de dois terços de todo o tráfego telefónico internacional, e a grande maioria das 

transmissões internacionais de dados digitalizados (fax, correio electrónico, vídeo, 

teleconferências). Do lado da intercepção, o panorama em termos de dimensão também é 

revelador do incremento da actividade. Durante as investigações do Parlamento Europeu (PE) 

em 1999 ao sistema Echelon, concluiu-se que a rede norte-americana de dez estações fixas de 

                                                 
20

 Entende-se por cognição o acto ou o processo de conhecer, i.e., os mecanismos através dos quais um organismo 

recebe, aplica e conserva a informação. Este termo inclui igualmente várias funções psicológicas necessárias para 

a existência de trocas com o meio e com a informação: a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio, o juízo, a 

imaginação, o pensamento e o discurso. Consultado em Infopédia. Porto: Porto Editora, 2003-2008: 

http://www.infopedia.pt/$cognicao. 
21

 Bandas de frequência desde a ELF (Extremely Low Frequency) até à EHF (Extremely High Frequency). 
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vigilância das comunicações via satélite interceptava um volume mensal aproximado de cem 

milhões de mensagens, onde se inclui Internet, fax, telefonia fixa e móvel, transferências 

bancárias e outros sinais
22

. Contudo, considerando todos os outros sistemas e plataformas 

combinados, a capacidade global de intercepção dos EUA é muito superior a isso. De acordo 

com Matthew Aid, já em 1995, a National Security Agency (NSA) era capaz de interceptar um 

volume de sinais da ordem de um quatrilhão de bits em cada três horas de operação das suas 

plataformas espalhadas por todo o mundo (2000, pp. 17-20). Obviamente que a este nível 

colocam-se problemas de capacidade do processamento de tais volumes gigantescos de 

informação interceptada. As estimativas existentes para o caso dos EUA apontam para uma 

relação de um milhão de inputs por cada informação relatável. Processamento, descodificação, 

tradução, armazenamento, disseminação de informações de sigint são áreas tão ou mais 

decisivas no investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) quanto o são as 

tecnologias, sensores e plataformas de pesquisa. No tocante às limitações da pesquisa de 

evidências visuais para a produção de informações a partir de plataformas aero-espaciais, o 

principal obstáculo respeita aos elevados custos de investimento necessários ao 

desenvolvimento e lançamento de satélites. Este facto, só por si, limita o acesso à grande 

maioria dos Estados, e mesmo aqueles que possuem capacidade para tal, necessitam de avaliar 

cuidadosamente as suas percepções de ameaça e prioridades em matéria de defesa nacional e 

política externa (Burrows, 1999)
23

.  

Mas também há a considerar as limitações intrínsecas que derivam da própria natureza 

da informação a adquirir. A este respeito, M. Herman destaca três aspectos importantes (1996, 

pp. 76-7). O primeiro e mais limitador, está relacionado com o facto de, por mais sofisticada 

que seja a tecnologia empregue (plataformas, sensores, material de óptica, software…) e as 

melhores habilidades dos técnicos interpretadores, não se poder ver o que está escondido ou 

ainda não foi construído. Razões pelas quais, ainda continuam a ser os grandes alvos fixos, os 

mais vulneráveis e susceptíveis à vigilância dos sistemas de imint. Por outro lado, por mais 

resolução que as fotografias possuam e por mais ampla seja a cobertura dos sistemas de 

reconhecimento, não deixam de serem imagens fixas
24

. Se os alvos forem dinâmicos, estes 

meios pouco adiantam. Em último lugar, apesar da intensificação do uso de software dedicado 
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 Os textos da Comissão do PE que investigou o Echelon estão disponíveis em 

http://www.loyola.edu./dept/politics/intel.html. 
23

 Apesar do acesso a fotos comerciais com resolução igual ou inferior a um metro tenha sido facilitado pelo fim 

da Guerra Fria e pela concorrência feroz deste mercado entre os EUA, Rússia e Europa, o controlo da segurança 

nacional ainda é uma prioridade e por conseguinte, o acesso às imagens é regulado pelos interesses dos governos 

detentores das frotas de satélites. 
24

 Este facto deve-se às plataformas actuais que ainda estão sujeitas a um compromisso entre a quantidade de 

passagens sobre uma mesma coordenada e a amplitude da cobertura. 
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ao processamento de imagem, a fotogrametria
25

, e da identificação automatizada de alvos, a 

interpretação das imagens continua a ser uma actividade essencialmente humana. Isto exige 

indivíduos com habilidades específicas cuja formação é longa e artesanal. 

Quanto à osint, se aparentemente nos surge como facilitada, barata, livre de riscos, 

actual e uma cobertura quase ilimitada de assuntos, características opostas às que se verificam 

nas fontes ditas secretas ou clandestinas, também existem sérios problemas que os SI têm que 

lidar. Desde logo se destaca, o esforço de pesquisa e a afectação de recursos necessários a 

empregar, face ao volume de informação gigantesco disponibilizado pelos media e internet. 

Facto que coloca sérios dilemas no que concerne a encontrar aquilo que realmente interessa, a 

par do tempo consumido, comprometendo as etapas subsequentes do ciclo (Lowental, 2006, 

pp. 102-3). Todavia, quantidade não é sinónimo de qualidade, por isso, uma limitação deste 

tipo de fonte que não pode ser de todo descurada, é o seu reduzido valor agregado. Em grande 

parte, o maior argumento justificativo ou mito, baseia-se na maior susceptibilidade da Osint à 

desinformação. A sua importância está remetida geralmente à construção da imagem do alvo 

ou à contextualização de um problema, mas aquilo que é a informação crítica para o processo 

de decisão, continua a ser obtida pela humint e techint (Gill e Phythian, 2006, p. 64). 

Um limite natural ainda a considerar e comum às três categorias de pesquisa é a barreira 

linguística. Se não se compreende na íntegra a informação, é como se não existisse, e quando 

se julga que se compreende, existem sérios riscos de cometerem-se erros de tradução ou 

interpretação contaminando assim todo o processo (Gill e Phythian, 2006, p. 106). 

 

Da leitura que os adeptos da escola clássica fazem das falhas de informações, a crítica 

da responsabilidade incidente sobre os SI em geral, recai mais na fase da análise do que na 

pesquisa ou processamento. O problema coloca-se na interpretação da informação, ao invés da 

ausência dela. Por sua vez, Betts aponta que as principais barreiras a uma análise precisa não 

são as faltas de dados, mas sobretudo “a ambiguidade das provas, a ambivalência de 

julgamento e a atrofia das reformas” (1978, p. 67). Mas, vejamos alguns erros vulgarmente 

cometidos que evidenciam os problemas da subjectividade, das limitações do processo 

cognitivo inerente ao ser humano e da variedade de interpretações da informação que estes 

suscitam e que conduzem a uma falsa percepção. 

                                                 
25

 Processo de determinação das dimensões de objectos afastados e de execução de levantamentos topográficos 

por meio de fotografias.  
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Dois dos principais representantes desta perspectiva das falhas de informações, Shulsky 

e Schmitt, atribuem à desordem do processo analítico como a sua principal causa (2002, p. 64). 

Eles entendem que, apesar do processo analítico ser uma actividade intelectual, ela realiza-se 

num ambiente institucional. Este é produzido através de procedimentos padronizados, cujo 

resultado final é mais o produto de um sistema que de um único indivíduo, estando por isso 

vulnerável a certas patologias burocráticas. A presença de interesses pessoais (inveja, 

promoção ou outros) são geradores de lealdades organizacionais e de lutas de poder internas 

onde o controlo da informação se torna a principal arma, impelindo comportamentos 

desviantes que afectam o processo analítico (Shulsky e Schmitt, 2002, p. 65).  

Outros problemas possíveis de se levantarem são os relacionados com as normas de 

segurança, mormente aquelas que restringem a circulação de informação sensível. Isto pode 

implicar, que os analistas estejam a trabalhar com base num cenário parcialmente 

contextualizado.  Nesta óptica, as falhas de informações são provocadas por um mau 

funcionamento da burocracia (Brady, 1993, p. 90).  

A falta de interligação de dados ou a existência de informação dispersa, deve-se por 

vezes à sua pouca clareza ou força e por isso são considerados insignificantes. Esta 

incapacidade em juntar as peças para formar o «puzzle», não permite obter uma imagem 

coerente. Uma das conclusões de Wohlstetter no seu estudo de Pearl Harbor para justificar a 

falha da antecipação, foi que esta deveu-se “não por falta de materiais relevantes, mas por 

causa de uma infinidade deles irrelevantes” (apud Dahl, 2004, p. 11). 

Os analistas serem levados por um pensamento de grupo no qual é aceite o argumento 

dominante sem ter sido desafiado. Este fenómeno actua como uma barreira à intuição e ao 

emprego de abordagens imaginativas que exigem reflexão. O factor tempo aqui também não 

pode ser negligenciado. Nos casos em que se dispõe de curtos períodos para apresentação de 

resultados, só vem reforçar este erro e desincentivar o afrontamento à interpretação reinante 

(Gill e Phythian, 2006, p. 106). Nesta situação o ambiente psicológico dos analistas não está 

em conformidade com o ambiente operacional em que a política tem de actuar, está-se assim 

perante um equívoco (Jervis, 1976, p. 13). 

Quando a convicção se sobrepõe às evidências. Muitas vezes o processo analítico é 

comprometido pelo poder de opiniões previamente formadas, também designada por 

„sabedoria convencional‟. Elas são tomadas como certas sem um trabalho de pesquisa sério, 

ignorando mesmo a informação que aponte no sentido inverso
26

. Esta atitude condiciona a 
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 Para ilustrar este tipo de erro, temos o caso dos analistas dos SI norte-americanos e diplomatas no Verão de 

1990 quando estavam convictos que o Iraque não invadiria o Kuwait apesar das imagens satélites demonstrarem a 
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isenção da análise ou a objectividade das informações sobre as intenções e capacidades de 

outros actores, não criando propriamente conhecimento. Este problema está directamente 

relacionado com os valores morais, como o preconceito ou fanatismo, do sujeito ou as suas 

crenças. Na prática, esta causa difere da anterior no aspecto em que não depende da cognição 

(Ford, 1993, p. 18; Shulsky e Schmitt, 2002, p. 65).  

Um erro muito semelhante ao anterior é quando está envolvida uma mentalidade 

etnocêntrica. Por outras palavras, no raciocínio feito sobre as personalidades avaliadas é 

assumido que estas agem segundo uma mesma lógica e valores culturais de quem os está a 

avaliar, daí ser designada por „imagem reflectida‟
27

. Esta atitude de adoptar este tipo de 

pressupostos, normalmente revela-se perigosa ou mesmo fatal, sobretudo quando os actores em 

jogo são de culturas diferentes (Ford, 1993, p. 23; Shulsky e Schmitt, 2002, p. 67).   

O erro de avaliação das capacidades, porque existe uma tendência natural em 

sobrestimar as próprias capacidades perante tudo aquilo que se lhes opõe e a subestimar as suas 

fraquezas. Concomitante com este problema é por vezes, o excesso de confiança que a imagem 

projectada por si é claramente compreendida pelas contrapartes
28

 (Quiggin, 2007, p. 57). Mas o 

inverso também é possível, como aconteceu com o caso do mito do Missile Gap, quando os 

analistas da USAF e da CIA consideraram que o programa de produção de mísseis 

intercontinentais balísticos soviético ultrapassava em larga medida o dos EUA (Day, 2006). 

 A chamada „mentalidade do status quo‟ leva os analistas com esta tendência a 

assumirem que os eventos e comportamentos se desenvolvem segundo um determinado padrão, 

mas isto conduz, normalmente, à falha quando se verificam desvios
29

. É comum fazerem-se 

                                                                                                                                                           
presença de um largo número de divisões do exército junto à fronteira. A interpretação feita é de que se trataria 

apenas de uma manobra de intimidação de Saddam Hussein aos líderes kuwaitianos, baseando-se entre outras 

convicções, que era inaudito um Estado árabe invadir outro.   
27

 Por exemplo, a falha dos SI israelitas em prever o ataque das forças egípcias e sírias em Outubro de 1973 

conhecido como a Guerra de Yom Kippur, deveu-se em parte a este erro. Havia um conhecimento prévio por parte 

de Israel de que a balança do poder militar pendia inequivocamente a seu favor, pelo que, sob o seu ponto de vista, 

seria irracional iniciarem uma guerra donde certamente sairiam vencidos. A campanha militar foi dramática, o 

efeito da surpresa fez com que nos primeiros dias de combate os árabes contabilizassem várias vitórias. Mas as 

forças armadas de Israel conseguiram rechaçar a invasão e chegar inclusive às portas do Cairo e de Damasco, 

vencendo a guerra e mantendo o poder sobre os territórios ocupados. A Guerra das Malvinas que se caracterizou 

pelo Reino Unido não ter previsto a invasão argentina daquele arquipélago, atribuiu-se em parte ao facto de se 

tratar de uma disputa de interesses entre uma grande potência e um Estado do «terceiro mundo».     
28

 Mais uma vez recorrendo à Guerra de Yom Kippur como exemplo, constatou-se que, da perspectiva israelita, a 

sua avaliação militar (que acabou por se confirmar a sua autenticidade) levou a um excesso de confiança de que a 

sua vantagem por si só neutralizaria quaisquer pretensões de serem atacados pelos árabes, até porque tinham na 

memória a derrota infligida com a Guerra dos Seis Dias, e com isso não adoptaram o grau de alerta adequado. Na 

perspectiva egípcia-síria, o problema foi análogo, por ter sido considerado que o efeito da surpresa seria suficiente 

para colmatar a inferioridade da sua capacidade bélica e claramente subestimaram a capacidade de Israel de se 

reorganizar e mobilizar para o esforço de guerra.  
29

 Tomando o exemplo da Guerra das Malvinas, recorde-se que a reclamação argentina daquele arquipélago 

remontava ao séc. XIX, mas a disputa fazia-se através dos canais diplomáticos, até porque o sentimento 

nacionalista argentino nunca foi muito exacerbado. Portanto, a opção militar seria algo muito remoto.  
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estimativas com base em declarações políticas ou outras manifestações públicas dos 

governantes no que concerne aos seus objectivos, estratégias nacionais, posições sobre uma 

certa matéria, formas e hábitos de reagir. Contudo, as condições do ambiente estratégico 

podem-se alterar repentinamente a ponto de ameaçar os seus interesses nacionais e tomar em 

caso extremo a forma de crise. Nesse caso, poderão ter lugar reacções imprevisíveis e assim 

afectar a capacidade de previsibilidade dos SI. Na maioria das vezes, um indivíduo não está 

ciente de qual seria a sua própria reacção quando confrontado com uma crise ou perigo, quanto 

mais tentar prever o que os outros vão fazer quando o próprio não sabe. Além do mais, à 

medida que uma determinada situação se desenvolve, os líderes podem alterar os seus 

objectivos iniciais e as modalidades de acção escolhidas para os alcançar. Saber como e 

quando um adversário ou aliado muda o seu padrão de tomada de decisão é um processo 

dotado de elevada incerteza, pois a avaliação estratégica poderá não ter ao seu dispor todos os 

elementos que lhe permitam estimar com um grau de probabilidade aceitável as suas reais 

intenções (Clark, 2006, p. 4; Quiggin, 2007, pp. 56-7).  

Por vezes, as análises efectuadas prematuramente não são reavaliadas ou desafiadas se 

entretanto surgir nova informação, é o chamado problema da „resistência à adaptação de nova 

informação‟. Os analistas com esta tendência são levados a seleccionar, normalmente de forma 

inconsciente, a informação subsequente que suporte as suas avaliações iniciais e a rejeitarem 

aquela que as contrarie. Este facto adquire maior relevância quanto mais prolongada for a sua 

validade no tempo
30

 (Clark, 2007, p. 4; Quiggin, 2007, p. 57). Handel concluiu que a principal 

causa das falhas se deve a limitações psicológicas da natureza humana, tendo em conta que 

estas na sua maioria ocorrem porque os analistas e os decisores recusam-se a adaptar os seus 

juízos à nova informação (1980, p. 103). 

Para finalizar, um outro erro comum, é aquele que deriva da desproporção entre a 

quantidade de informação processada e a capacidade dos SI em a analisarem de forma ágil. 

Esta etapa está sobejamente mais dependente dos recursos humanos e do tempo disponível do 

que de recursos técnicos. É natural, que certos dados relevantes se dissipem no imenso 

nevoeiro informacional em que os analistas estão embrenhados, e escapem à sua atenção. 

Apesar de ser um erro inconsciente poderá fazer toda a diferença entre uma boa e má análise.  

 

 

                                                 
30

 Um exemplo paradigmático deste tipo de erro, foi a descrença dos EUA relativamente ao colapso da URSS 

quando existiam sérias evidências que apontavam nesse sentido. 
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  De acordo com M. Herman, “uma razão básica para a cooperação é que existe sempre 

mais informação potencialmente disponível do que qualquer agência pode obter pelos seus 

próprios meios” (1996, p. 204). Contudo, apesar deste evidente benefício em complementar as 

capacidades de pesquisa e análise, a recusa ou deficiente partilha de informações entre Estados 

tem sido uma recorrente causa da falha das informações.  

 Os profissionais de informações devem ser encarados como uma equipa, que para 

operar eficazmente requer coesão, comunicação formal e informal, cooperação, partilha de 

ideias, e semelhantes estruturas de conhecimento (Johnston, 2005, p. 70). O problema de 

partilhar informação é que exige mais informação desclassificada, e o que se verifica é os SI 

continuarem a dar mais ênfase ao sigilo do que à eficácia. Uma razão básica que poderá 

justificar esta atitude, é que as sanções aplicáveis àqueles que produzem informações de baixa 

qualidade são francamente modestas ou mesmo inexistentes, quando comparadas com a 

manipulação inapropriada de informação classificada, que em caso extremo pode culminar no 

fim da carreira dos seus profissionais (Johnston, 2005, pp. xvi e 11). Mas, para além desta 

questão corporativa, esta realidade é motivada essencialmente por razões
31

 objectivas de fundo 

que explicam a relutância e as dificuldades dos Estados em partilharem informações. 

O primeiro obstáculo prende-se com a protecção da informação. A partir do momento 

que se partilha informação com terceiros, perde-se o controlo do uso que os destinatários façam 

dela. O temor que a confidencialidade das suas fontes e métodos seja quebrada, compromete 

futuros acessos à informação.  

Um segundo motivo e muito ligado ao primeiro, é o medo que num quadro multilateral 

de cooperação, isso venha a prejudicar as relações privilegiadas que determinado Estado 

possua previamente com outros Estados. Um exemplo concreto desta situação é o dilema do 

Reino Unido na sua relação com os EUA, no âmbito da cooperação de informações na UE. 

Uma das soluções apontadas para ultrapassar este obstáculo é aquela em que, através da 

cooperação europeia, seja possível a produção de informações que quando compartilhadas com 

os EUA, estes reconheçam o seu valor acrescentado à sua própria capacidade. 

Uma terceira razão é de ordem financeira, os Estados são avessos a partilhar 

informações produzidas a suas expensas sem contrapartidas, sejam elas neste campo ou outro. 

Note-se que a ausência de reciprocidade ou a sua assimetria traduz-se num défice de confiança 

e de solidariedade.  

                                                 
31

 O conjunto das razões elencadas, resulta de uma compilação de artigos publicados em revistas da especialidade 

por reputadas individualidades (Politi, 1998; Grant, 2000; Villadsen, 2000; Müller-Wille, 2002; Walsh, 2009).     

22..33..33  FFaallhhaa  nnaa  PPaarrttiillhhaa  ddee  IInnffoorrmmaaççããoo  
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A quarta explicação relaciona-se com o interesse do Estado em assegurar 

genericamente a sua influência. Tendo como pano de fundo, o aforismo do filósofo Francis 

Bacon “conhecimento é poder”, a relação de superioridade das informações não é só 

determinante para a antecipação da surpresa e do sucesso operacional como acontece num 

quadro de antagonismo. Mas também o é, no reforço ou aspiração da sua liderança no âmbito 

cooperativo. Neste caso, o problema não se esgota apenas no „se‟ determinada informação é 

partilhada, mas também no „quando‟, dado que regra geral, qualquer informação classificada 

perde o seu valor ao fim de algum tempo.       

Uma outra razão, muito próxima da anterior mas agora sob a perspectiva do receptor, é 

o receio da informação partilhada estar manipulada. Na razão apontada anteriormente, a 

influência era exercida pela negação a pretexto da salvaguarda dos interesses nacionais e do 

poder/prestígio. Aqui procura-se influenciar de uma forma activa através da desinformação, 

com o objectivo de levar os Estados a adequar as suas decisões em conformidade com o seu 

interesse. Apesar do risco existente, certamente será desaconselhável que para o reduzir se opte 

pelo estrangulamento do fluxo de informação partilhada. Antes pelo contrário, a sua 

credibilidade só pode ser confirmada se for incrementado o volume de informação permitindo 

o cruzamento de outras fontes. 

O último obstáculo é provavelmente a auto-confiança, ou seja, aquele que leva cada SI 

a ter fé e confiança absoluta apenas no seu próprio trabalho. Os profissionais que comungam 

deste sentimento terão que reconhecer as limitações dos seus próprios recursos perante o 

acelerado ritmo da política internacional e de um ambiente tão diversificado de ameaças. 

Destes, o tempo é o mais crítico, a resposta às necessidades dos decisores em tempo oportuno 

já não pode ser adequadamente mantida usando apenas os recursos nacionais (sejam humanos 

ou técnicos), que devem ser concentrados em sectores onde realmente importa. Por esse 

motivo, alguma confiança deve ser colocada no trabalho dos outros. 

Depois, existem as razões de ordem prática. A coordenação de esforços dos diferentes 

estados cooperantes, nem sempre se revela uma tarefa fácil. Para isso, a definição de objectivos 

comuns das diversas partes que compõem o grupo, é o aspecto fundamental para a realização 

de acções conjuntas e esse deve ser o ponto de partida (Treverton, 2005, p. 28). A definição de 

objectivos comuns no processo de cooperação, é que vai orientar os esforços globais e o 

desenvolvimento de estratégias para a incorporação das informações no planeamento 

estratégico. O problema é que qualquer concertação está sempre dependente dum processo 

negocial onde estão presentes cedências, exigências e diferentes visões das partes. Após a 

definição dos objectivos comuns dos SI envolvidos devem ser estabelecidos mecanismos de 
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intercâmbio e cooperação. Estes mecanismos de intercâmbio devem consistir em acordos bi ou 

multilaterais que devem incluir os procedimentos e métodos de colaboração e apoio mútuo em 

questões importantes de interesse entre os SI partes no processo. No entanto, normalmente 

existe legislação nacional de cada Estado que regulamenta os trâmites de como se processa a 

partilha de informação classificada, a que se acresce o facto de alguns Estados ainda não terem 

procedido às necessárias alterações de forma a adaptá-la ao novo ambiente, e por conseguinte, 

revela-se um factor limitador da cooperação.  

A determinação dos métodos e procedimentos para a realização da cooperação e apoio 

mútuo, é uma condição necessária para que os SI possam estabelecer critérios consistentes para 

o planeamento, implementação de acções multilaterais e facilitem a interacção e a realização de 

actividades comuns. Neste âmbito destaca-se o aspecto da diferenciação linguística, pois não 

existe qualquer vantagem em partilhar informação que não seja compreensível, o que vai exigir 

por parte dos receptores a sua tradução constituindo-se um custo adicional. Portanto, deve 

haver um empenhamento de quem fornece em apresentar um produto pronto a utilizar. Por fim, 

outro aspecto, mas de cariz técnico, é a interoperabilidade. Cada Estado possui o seu sistema de 

informação e de comunicação, com os seus protocolos e linguagens específicas, isto dificulta 

ou inviabiliza a interligação (Cordesman, 2004, p. 15). 

Sumarizando, os SI têm ainda demasiadas razões para ocultarem informação vis-à-vis 

os benefícios em partilhá-la. Portanto, o problema irá tendencialmente persistir enquanto os 

incentivos em partilhar não superarem os benefícios da ocultação.    

 

2.4 A Falha Centrada na Relação entre SI e Decisores 

 Até agora, foram analisadas as causas das principais falhas numa perspectiva holística 

das informações, mas estas são uma actividade essencialmente subordinada à política. Dessa 

ligação, que em termos de etapas do ciclo corresponde à orientação e disseminação, pode 

resultar um outro tipo de falhas. Abordadas que foram as falhas das informações na sua forma 

mais pura, entra-se agora num tipo híbrido de falhas, onde estas ocorrem motivadas por 

problemas da mais variada ordem entre ambos os actores, SI e decisores.  

O fenómeno que mais contribui para a disfunção desta relação biunívoca é o da 

„politização‟ das informações. Ele pode manifestar-se em ambos os sentidos e carrega um 

significado algo pejorativo. Esta visão negativa está conotada com a distorção das informações, 

com o objectivo destas se encaixarem na agenda de quem a pratica ou satisfazerem os seus 

interesses pessoais, violando assim o princípio que a actividade das informações não pode 

servir a política se ela lhe for subserviente (Betts, 2003, pp. 59-60). No fundo, trata-se de 
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desvirtuar aquilo que deve caracterizar os produtos analíticos dos SI, a objectividade, o 

apartidarismo, e todos os outros aspectos que contribuam para uma imagem próxima da 

realidade tanto quanto possível. Eis as principais patologias que minam a qualidade da relação 

entre produtores e consumidores, começando pela perspectiva dos SI. 

Para Loch Johnson, a resistência dos decisores políticos em aceitar muitas das vezes as  

análises emitidas pelos SI, que denomina por “paradoxo da rejeição”, é um dos problemas 

centrais das informações e por esse motivo, uma das principais preocupações na sua missão “é 

convencer os decisores da realidade das ameaças para a segurança nacional de um país” 

(1996, p. 663). Apesar de frequentemente os decisores agirem segundo a sua própria vontade, 

sejam quais forem os produtos dos SI apresentados (embora o papel das informações não seja o 

de influenciar), existem duas condições segundo Sherman Kent, que estes devem cumprir para 

se minimizar este problema; serem relevantes na sua área de competência e acima de tudo, 

credíveis (1968). Se cumpridos estes pressupostos e ainda assim, os SI continuam a ser 

ignorados, então, não lhes restará outra alternativa do que fazê-los sentir completamente 

desconfortáveis com as suas opções (Kent, 1968). Em parte, esta atitude pode ser explicada por 

inúmeros factores intrínsecos à sua condição como adiante se abordará, mas naquilo que 

respeita à sua relação com os SI, salienta-se o caso particular das análises que tomam a forma 

de alertas. Quando os SI alertam para uma determinada situação, não existe uma certeza 

absoluta de que ela irá ocorrer, mas antes, deve ser encarada como uma avaliação probabilística 

de uma acção hostil ocorrer (Grabo, 2004, p. 13). Isto confere algum conforto e margem para a 

dúvida do decisor que pode, em última instância, levar à inacção. Neste sentido, os SI deverão 

fazer todos os esforços em chamar a atenção dos decisores e levá-los a tomar consciência para 

a gravidade potencial de uma situação. Para isso, devem-no fazer através de uma comunicação 

clara, objectiva, realística, reiterada e no retorno, certificarem-se que a mensagem foi 

correctamente compreendida. Caso contrário, é como se o aviso não existisse, com todas as 

consequências que daí possam provir (Grabo, 2004, p. 14). Portanto, o enorme desafio que se 

coloca aos SI na sua relação com os decisores é conseguirem alcançar destes a sua confiança e 

a compreensão da mensagem por si transmitida. 

No entanto, e independentemente da tipologia de que se reveste os produtos dos SI, na 

ânsia de: conquistar a confiança, agradar, obter certos dividendos ou simplesmente manter a 

sua ligação, os SI protagonizados pelos seus dirigentes de topo (são através destes que 

normalmente é estabelecida a relação) caso constatem uma propensão dos decisores para 

escutarem apenas aquilo que lhes interessa, em resposta e numa atitude pouco escrupulosa, 

tendencialmente reportam aquilo que se encaixa nas suas preferências. Por esse motivo, não é 
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de estranhar que as análises efectuadas pelos SI por vezes, sejam mais um produto ao encontro 

daquilo que os decisores querem ouvir do que os indícios apontam, a que Shulsky e Schmitt 

designam por “gestão das informações” (2002, pp. 64-5). Isto é, deturpar a realidade e induzir 

o decisor em erro, aumentando exponencialmente o risco da surpresa. Alguns factos ocorridos 

nas relações entre dirigentes da CIA e o gabinete presidencial dos EUA durante a guerra no 

Vietname patenteiam bem este problema.  

Em 1963, algumas semanas antes dos motins de Hue
32

, quando a situação já se encontra 

bastante deteriorada, o Director da CIA de então, John McCone em conjunto com outras 

personalidades políticas e militares do topo da hierarquia, colocaram sérias objecções às 

análises preliminares constantes nas National Intelligence Estimates (NIE), por as 

considerarem demasiado pessimistas. Nessa sequência, McCone exerceu uma extraordinária 

pressão sobre os analistas para torná-las mais aprazíveis ao presidente Kennedy no seu 

relatório final. Posteriormente, em Abril, o General Harkin
33

 por ocasião da conferência do 

secretário de defesa, Robert McNamara, em Honululu, afirmou que a guerra estaria terminada 

em Dezembro. Esta declaração não podia ter sido mais optimista, antes já tinham sido alertados 

pela CIA das debilitadas capacidades militares sul-vietnamitas ao nível da liderança, qualidade 

táctica, motivação, sistema de informações e de uma ascendente penetração vietcongue no 

território (Gill e Phythian, 2006, p. 114). 

Outro episódio carismático insere-se no período após a morte de Diem, em que o poder 

político norte-americano se convence da eminência do domínio do Vietname do Norte sobre o 

Vietname do Sul. O executivo considera necessária uma operação militar de grande 

envergadura para garantir a sua independência e libertação da influência comunista à luz da 

“Teoria do Dominó”. Esta teoria enunciada pelo presidente Eisenhower em 1954, e utilizada 

por Kennedy durante o seu mandato
34

, teve a sua validade sempre encarada com cepticismo 

pelos analistas da CIA mas nunca foi defendida pelo seu director, McCone. Em 1964, com 

Lyndon Johnson na presidência dos EUA, o ambiente em que se discutiam as opções a tomar, 

estava subjugado por uma intensa carga política. Os decisores mostravam-se pouco receptivos 

às análises da CIA, a menos que estas fossem ao encontro dos seus propósitos. Esta situação 

acabou por transformar-se num dilema para McCone. Se afrontasse os objectivos pré-

delineados pelos decisores na assumpção da sua responsabilidade como dirigente máximo da 
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 Estes motins foram provocados pela vigorosa oposição ao regime de Ngo Dinh Diem onde a repressão, 

violência e corrupção marcavam o seu governo. Note-se que, influíram mais os sentimentos de revolta da 

população do sul contra o regime, do que a influência directa de Hanói, que culminaram na imolação de monges 

budistas e posteriormente no assassinato do próprio presidente em Novembro de 1963 (Vaisse, 1996, p. 112). 
33

 Para mais detalhes consultar: http://www.ausvets.com.au/vietnam/1963/ops1963.htm. 
34

 Kennedy é assassinado em 22 de Novembro de 1963. 
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CIA, isso prejudicaria a sua credibilidade e até a sua própria relação; se não o fizesse, o seu 

papel era inócuo e visto com indiferença (Gill e Phythian, 2006, pp. 114-5). 

Em Agosto, é aprovada a intervenção militar directa (até então a presença de efectivos 

norte-americanos era para efeitos de assessoria e formação) com o apoio do congresso, e em 

Janeiro de 1965 dá-se início à ofensiva, com bombardeamentos ininterruptos a norte e a sul do 

paralelo 17º que se mostra pouco eficaz com a técnica de guerrilha praticada pelos vietcongue 

(Vaisse, 1996, p. 112). A partir do momento que McCone começou a manifestar opiniões 

contrárias às do presidente Johnson relativamente às modalidades de acção escolhidas em 

função das informações obtidas dos seus operacionais no terreno, a sua relação foi-se 

deteriorando e a sua colaboração negligenciada, acabando por demitir-se do cargo nesse ano. 

Mas a pior situação de politização das informações pelos profissionais dos SI, é aquela 

em que as suas análises são intencionalmente manipuladas na tentativa de influenciarem a 

decisão política ou mesmo sabotá-la de acordo com os seus interesses políticos. Os SI 

carregam consigo um certo peso de autoridade que pode ser aproveitado. A fuga de informação 

sensível pode condicionar o apoio popular face a uma determinada medida política ou fornecer 

matéria de contestação aos opositores políticos. Em qualquer destas situações, o objectivo é 

embaraçar o decisor, quando o normal seria apoiá-lo no processo político (Lowenthal, 2006, 

pp. 3-4). Este comportamento subversivo pode contribuir para uma fricção desta relação 

irreparável
35

.    

Passando agora à análise das disfunções a partir da perspectiva dos decisores, estes têm 

três opções básicas quando confrontados com as análises dos SI e que reflectem de algum 

modo a qualidade da sua relação com eles. Aceitá-las, mesmo que estas não sejam favoráveis. 

Se esta deve ser a situação desejável, o decisor político não o deve fazer de uma forma passiva. 

Tendo em conta os variados problemas que afectam a qualidade das informações produzidas, 

justifica-se a necessidade em colocar reservas senão mesmo desafiá-las, ao inverso de depositar 

uma confiança plena e assumi-las como factos reais, em prol de obter-se uma melhor 

objectividade. Como exemplo dos perigos de uma excessiva concordância, temos mais uma 

vez o caso do ataque a Israel em 1973. No período que antecedeu o conflito, o executivo 

israelita depositava uma enorme confiança nos seus SI, os quais possuíam fontes bem 
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 O presidente Richard Nixon teve sempre uma relação difícil com a CIA que teve a sua origem em 1960, a partir 

do momento que responsabilizou esta agência pela sua derrota eleitoral quando os democratas acusaram a 

administração de Eisenhower de permitir que a URSS tivesse ultrapassado os EUA na produção de mísseis 

estratégicos (“Missile Gap”). No entendimento de Nixon, a CIA foi a autora deste mito porque era apoiante da 

campanha de Kennedy, e mesmo depois de assumir a presidência, continuou a considerá-la um bastião dos 

democratas que por inerência eram hostis à sua administração, daí o seu permanente medo em relação a uma 

eventual subversão. Por seu turno, os seus sentimentos eram bem conhecidos dentro da agência (Gates, 1997, p. 

30). 
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colocadas no Egipto. Esse facto permitiu aos analistas construir um quadro de pressupostos 

acerca das intenções egípcias denominado Concept, em que era assumido que um ataque por 

iniciativa destes só ocorreria caso dispusessem de capacidade para atacar os alvos israelitas 

com bombardeiros de longo-alcance e mísseis SCUD e que a Síria jamais atacaria se não 

contasse com o apoio egípcio
36

. Daqui se deduz, que a relação entre decisores e SI deve exigir 

uma certa dose de tensão para ser eficaz, pois uma aceitação pouco crítica das informações que 

lhes são apresentadas pode conduzir a uma tomada de decisão assente em equívocos e pouco 

racional. Em termos práticos, a produção de informações deve resultar de um processo 

iterativo, onde as etapas do seu ciclo são percorridas tantas vezes quantas as necessárias para se 

reduzir ao máximo os níveis de incerteza. 

Manipulá-las, exercendo pressão sobre as suas agências. A sua forma mais gravosa é 

aquela que respeita à ordenação explícita para adulterar as análises transmitidas pelos SI 

(manipulação directa), com vista a ajustá-las às suas intenções. Uma outra, mais benévola e 

dissimulada, verifica-se quando os políticos dão a entender aos SI quais são as suas 

predisposições, persuadindo os analistas a toldar as suas interpretações (manipulação indirecta) 

em consonância com os seus desejos (Betts, 2003, p. 60).  

Ignorá-las selectivamente (escolher apenas as que se ajustam às suas preferências) ou na 

sua totalidade. Esta atitude nada tem de anormal, visto não existir qualquer obrigatoriedade dos 

decisores políticos tomarem decisões que sejam consistentes com as perspectivas dos SI. Mas, 

quando isso não acontece, gera um descontentamento entre os profissionais dos SI e o risco da 

surpresa aumenta consideravelmente. São várias as razões contributivas para este facto (que 

serão tratadas no ponto seguinte), mas existem pelo menos duas que podem ser apontadas neste 

ponto de discussão por estarem relacionadas com o desempenho dos SI. A suspeita dos SI 

estarem a conspirar com todos aqueles que se lhe opõem politicamente, e por isso não se 

sentem seguros de estarem a ser fornecidas as respostas correctas (Shulsky e Schmitt, 2002, p. 

138). A segunda, considerarem as informações dadas irrelevantes, acabando por confiar mais 

nos seus próprios instintos do que aceitá-las (Hulnick, 1986, p. 224).  

Pelo que foi exposto, duas conclusões se podem retirar. As falhas motivadas por 

deficiências da relação entre produtores e consumidores, não são consideradas ipso facto falhas 

                                                 
36

 Esta convicção acabou por ser incutida na mente do executivo israelita, fazendo com que as suas forças armadas 

não fossem mobilizadas oportunamente quando os indícios apontavam que estava em preparação o ataque (Cohen 

e Gooch, 1990, pp. 106-7). Mesmo quando o ataque teve o seu início a 6 de Outubro, o Concept continuava a 

influenciar as estimativas, havendo uma opinião generalizada de que as operações não durariam mais do que um a 

dois dias, descartando assim um conflito de larga escala (Kahana, 2002, p. 96). As investigações realizadas após o 

conflito concluíram que tanto os SI como decisores políticos ficaram rigidamente fixados ao quadro estratégico 

desenhado no início, não desafiando os pressupostos básicos, acabando por levar à complacência (Cohen e Gooch, 

1990, pp. 112-7; Kahana, 2002, pp. 100-4). 
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de informações ou falhas políticas, mas antes, falhas mistas que decorrem de uma 

responsabilidade compartilhada entre SI e decisores, por tomadas de decisão inadequadas. A 

relação ideal entre produtores e consumidores sucede quando as informações são 

conjuntamente relevantes na satisfação dos requisitos dos decisores e politicamente neutrais. 

 

2.5 A Falha Centrada nos Decisores 

 Como já foi referido, os governantes são livres de tomarem as suas opções, e com isso 

muitas vezes, o racional por detrás das suas decisões pouco ou nada respeita à qualidade da 

relação que mantêm com os seus SI. Até porque, mesmo uma boa interacção não é sinónima de 

sucesso das medidas políticas adoptadas. Daí, justificar-se uma abordagem centrada no papel 

do decisor político, enquanto entidade autónoma, como fonte primária da surpresa. 

 Um dos principais autores que coloca especial ênfase na responsabilidade do lado dos 

decisores é R. Betts. Ele concluiu, através dos casos mais estudados de surpresa, que “os erros 

mais cruciais são raramente cometidos por uma má pesquisa, por vezes pelos analistas, mas 

na maioria das vezes é devido aos decisores que consomem os produtos dos SI” (1978, p. 61). 

Para este autor, mesmo a produção perfeita de informações não leva necessariamente ao seu 

perfeito uso (Betts, 1978, p. 63). E, defende que a principal causa da surpresa não reside 

normalmente numa falha dos SI, mas antes, na má vontade dos decisores políticos em 

aceitarem as informações fornecidas ou em reagirem a elas com a necessária prontidão (Betts, 

1982, p. 4). Para Betts, esta inércia na reacção não se deve propriamente à sua incompetência, 

mas antes a uma certa preocupação, que uma acção exagerada da sua parte possa agravar a 

situação de crise. 

Igualmente, M. Handel considera como responsável mais comum, o decisor por recusar 

a admitir as análises produzidas pelos SI. Handel conceptualiza o trabalho desenvolvido pelos 

SI dividido em três níveis: aquisição, análise e aceitação; ele vem defender que a “experiência 

histórica confirma que as falhas das informações foram mais causadas por uma quebra ao 

nível da aceitação do que no nível da aquisição ou da análise” (Handel, 1980, p. 98). Essa 

realidade, que não pode ser ignorada, é explicada por os decisores padecerem exactamente das 

mesmas limitações psicológicas que os analistas (sabedoria convencional, imagem reflectida, 

rejeição de nova informação…). Como consequência, são susceptíveis de cometerem iguais 

erros de percepção e de ideias pré-concebidas, ainda que as análises sejam precisas e 

claramente compreendidas (Handel, 1980, p. 103). A comprová-lo, Martin Petersen relata que 

a sua experiência profissional vivida ao longo de trinta anos ao serviço da CIA, levou-o a 



 48 

concluir existirem cerca de quatro razões genéricas para os decisores políticos menosprezarem 

o trabalho realizado pelos SI (2003).  

 Na primeira, considera que todos os políticos, independentemente da sua formação, 

área de especialização, ou funções desempenhadas no decurso da sua carreira, são bastante 

confiantes nas suas capacidades de análise. Esta convicção surge da sua experiência política ser 

mais vasta, caso contrário não alcançavam os cargos em que se encontram no momento. Além 

disso, eles têm possibilidade de aceder a grande parte da mesma informação que serve de base 

aos analistas dos SI e muitas vezes têm amigos com ligações privilegiadas a importantes 

ambientes que com eles partilham informação, mas não com os SI.  

 Na segunda, os decisores são seres humanos como qualquer outro cidadão, por isso 

formulam os seus raciocínios em termos de pessoas, das suas relações e comportamentos, não 

tanto em factos históricos ou tendências. Eles comparam a actividade política a um negócio. As 

pessoas agem de forma a manipular as outras no intuito de obter vantagem, nesse sentido, a 

história não é mais do que feita de actos cometidos por pessoas poderosas.   

 Na terceira razão, os políticos por inerência das suas funções tiveram contacto directo 

com as individualidades sobre quem os analistas escrevem. Por vezes, esses encontros não são 

circunstanciais, mas sim de outras experiências passadas, tanto dentro como fora dos círculos 

do poder. Quando isto se verifica, gera-se uma convicção no pensamento dos políticos de 

conhecerem as personalidades - alvo dos SI de um modo que supera qualquer tentativa por 

parte dos analistas. Este argumento, acrescente-se, difícil de contestar, leva os decisores a 

acreditar que os analistas neste capítulo pouco têm a oferecer para além de alguns factos.  

 Por último, os decisores políticos acreditam ser bastante virtuosos na interpretação dos 

sinais que as pessoas emitem. Isto justifica no seu entendimento, o seu sucesso. Embora, eles 

reconheçam a importância da cultura em que estas se inserem e como isso pode influenciar os 

seus comportamentos, estão convencidos de que são capazes de ir mais além no conhecimento 

do indivíduo, i.e., conseguem passar do nível antropológico e chegar ao psicológico. E nalguns 

casos, eles acreditam poderem ler as intenções e influenciar a outra pessoa, especialmente se 

tiveram vários encontros com ela.  

Mas há um erro que se pode ainda acrescentar como típico dos decisores, é o do 

„pensamento desejado‟. Muitos dos erros cometidos são atribuídos à tendência dos decisores 

em assumirem uma visão optimista dos cenários apresentados
37

 e desconsiderarem as análises 
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 Na Operação Barbarossa, Estaline refutou de forma veemente as análises dos seus SI que indicavam que estava 

iminente a invasão germânica, fazendo prevalecer a sua percepção. 

  A invasão dos exércitos sírio-egípcios no dia de Yom Kippur evidenciou que o governo de Israel estava 

desprevenido. No entanto, poucos meses antes do ataque, a primeira-ministra Golda Meir recebeu a visita do rei 
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menos favoráveis como aquelas que impliquem acções impopulares perante a opinião pública 

ou onerosas (Clark, 2007, p. 4). 

 

2.6 A Falha como Sucesso do Adversário 

Até ao momento, abordou-se a questão da surpresa com base numa acção ou inacção, 

motivada pela falha dos SI ou dos decisores. No entanto, o adversário não está numa postura 

passiva. Como foi referido, uma das funções de qualquer SI, são as contra-informações. Ela 

corresponde conceptualmente, à negação da informação ao adversário, inserindo-se por sua vez 

numa realidade mais abrangente, a da segurança da informação. Portanto, há a considerar a 

presença de um terceiro responsável, capaz de induzir a falha, na perspectiva de quem é vítima 

da surpresa. Se por um lado, estas medidas visam essencialmente contrariar as capacidades de 

pesquisa dos SI de quem estão a ser alvo, provocando vazios de informação necessária à 

análise da situação, outras há, que procuram deteriorar directamente as capacidades analíticas, 

designadas por decepção. Trata-se de qualquer acção que tenha por objectivo enganar a análise 

dos SI do adversário respeitante a uma situação política, militar ou económica, levando-os a 

interpretar uma falsa realidade e com isso, a reagir de acordo com os interesses de quem a 

comete. Logo, tanto a negação como a decepção estão intimamente ligadas ao conceito das 

falhas de informações, dado ser o seu sucesso que conduz à falha de actuação dos SI, embora o 

inverso já não se verifique (Shulsky e Schmitt, 2002, pp. 116-7). 

A decepção é posta em prática, tanto em tempo de guerra como de paz. Mas é no 

primeiro caso que se revela mais comum, desde o nível táctico até ao estratégico, embora neste 

último seja mais raro. Aqui, o objectivo prioritário normalmente respeita à tentativa de se 

efectuar um ataque-surpresa ao inimigo. Mas em casos que se empenham forças com elevado 

aparato, muito dificilmente isso escapará à atenção dos SI. Desta forma não restará outra 

hipótese senão, tentar convencê-los que esse ataque iminente irá ocorrer num local, data, ou de 

outro qualquer modo diferente daquele que realmente está planeado. Dois dos exemplos deste 

caso e dos mais emblemáticos de decepção estratégica, foi a acção empreendida pelas forças 

nipónicas que antecederam o ataque a Pearl Harbor e das forças aliadas durante a II Guerra 

                                                                                                                                                           
Hussein da Jordânia, que a alertou sobre as intenções dos egípcios e sírios. Golda entretanto desprezou a 

informação. 

Antes do desembarque argentino nas Malvinas em 2 de Abril de 1982, houve um incidente em South Georgia 

no mês anterior que levou dois navios da armada argentina a dirigirem-se para o local. A falha do governo 

britânico em serem surpreendidos com o ataque, deveu-se não por falta de indícios (apesar destes não serem 

claros), mas porque foi tomada uma decisão consciente de que o envio de uma força naval poderia ser interpretado 

na altura como uma provocação para além dos custos económicos de enviar tropas a mais de 8000 milhas de 

distância (Andarcia, 1985).  
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Mundial por ocasião da preparação do seu desembarque na Normandia, conhecida como 

Operação Overlord 
38

 (Shulsky e Schmitt, 2002, pp. 117-8).  

Em tempo de paz, os objectivos das operações de decepção apresentam-se mais dúbios 

e difíceis de detectar. Usualmente visam convencer o adversário que é mais forte do que 

realmente é, procurando conduzi-lo a optar por certas concessões políticas que de outra forma 

seriam pouco prováveis. Ou pelo contrário, procuram ocultar as suas reais capacidades bélicas 

do adversário, para não agudizar uma situação de tensão com uma possível corrida 

armamentista e mantê-lo antes, com um baixo grau de prontidão. Numa situação limite, em que 

o Estado esteja vinculado a algum tratado de controlo de armamento, isso permite-lhe conciliar 

a sua violação ao mesmo tempo que as outras partes mantêm as suas forças nos limites 

estipulados, provocando um desequilíbrio da balança de poder a seu favor e a salvo de sanções 

internacionais (Shulsky e Schmitt, 2002, p. 118). Um facto caricato, exemplificativo desta 

situação, foi a campanha de decepção feita pela URSS durante a década de 50 e 60 que 

procurou convencer os EUA que possuía uma maior força estratégica nuclear do que realmente 

tinha. Os seus efeitos materializaram-se em três mitos, o Missile Gap, o Bomber Gap e o 

Science Gap. No seu conjunto constituíram a percepção norte-americana
39

 de que a URSS 

dispunha de uma superioridade numérica de mísseis intercontinentais balísticos e de 

bombardeiros estratégicos, a par de um notório avanço da tecnologia espacial. Este equívoco 

veio a ser desfeito no início da década de 60, com as missões de sobrevoo dos U-2 e com a 

implantação do sistema de vigilância satélite Corona (Studeman, 1995; Isenberg, 2008). 

Com base nos factos históricos aqui relatados e de outros, o sucesso de uma campanha 

de decepção ao nível estratégico requer o cumprimento de várias condições. O Estado deceptor 

deve desenhar um plano global que permita alcançar os seus objectivos, estimando de antemão 

como o Estado alvo provavelmente reagirá sem enveredar numa visão de pensamento desejado 

(Godson e Wirtz, 2002, p. 3). A decepção é tanto mais eficaz quanto a cultura estratégica do 

                                                 
38

 Antes de ocorrer o desembarque nas praias da Normandia em 6 de Junho de 1944 (Dia D), foi previamente 

traçado um plano de decepção designado Operação Fortitude, para convencer as forças alemãs que ele iria se 

desenrolar em Pas-de-Calais, a rota mais curta entre a Inglaterra e a França. Ele constou de várias manobras de 

decepção: foi criado um tráfego de falsas mensagens de rádio para todo um exército fantasma baseado no Sudeste 

da Inglaterra e cujo comando estava a cargo do temido Gen. Patton. Para simular a deslocação de uma grande 

esquadra naval, recorreu-se a bombardeiros Stirling e Lancaster. Estes voaram em paralelo a baixa altitude, 

descrevendo semi-círculos e rectângulos e lançando nuvens de folhas de alumínio denominadas Windows para 

formarem uma mancha densa detectável pelos radares, que não distinguiam quaisquer pormenores. Por mar, 

lanchas rebocavam balões de 10 metros de altura equipados com reflectores, devolvendo ecos que equivaliam a 

navios de 10 mil toneladas. Em outros pontos da costa francesa, mais aviões lançavam cargas pirotécnicas, 

simulando o disparo de armamento ligeiro, entre outras técnicas. O objectivo era fixar em Pas-de-Calais o grosso 

do Exército Alemão de modo a não intervir mais a Oeste nas praias da Normandia onde os aliados iriam 

desembarcar em força (Juárez, 2005, cap. 8). 
39

 A disparidade era só defendida nas estimativas exageradas do Gaither Committee em 1957 e dos SI da USAF.  
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Estado alvo for compreendida. Significa isto para ser bem sucedida, o deceptor deve conhecer 

as percepções que o adversário tem do ambiente estratégico a fim de saber, quais as falsas 

imagens que lhe podem ser passadas com plausibilidade. Para isso, é determinante o 

conhecimento da sua história, cultura, o ambiente político e económico em que está envolto, as 

suas preferências burocráticas (Godson e Wirtz, 2002, p. 3). Outra respeita ao facto de ser 

necessário a existência de canais abertos que permitam fazer chegar a informação pretendida 

ao destinatário. Não se tratando de canais dedicados, mas sim, de explorar os tradicionais e os 

mais informais, uma vez que quanto mais criativo for o seu uso, mais credível ela se torna 

(Godson e Wirtz, 2002, p. 4). Por último, o sucesso decisivo da decepção depende do 

conhecimento que o deceptor tenha das reacções do adversário à sua falsa informação. Pois 

caso esta não esteja a ir ao encontro dos seus objectivos, é imperativo fazer acertos ou tomar 

acções alternativas (Godson e Wirtz, 2002, p. 4).    

 Para melhor se compreender as medidas habitualmente constantes de um plano de 

decepção, em particular da militar por ser a mais importante, Cynthia Grabo propõe-nos uma 

abordagem em que as classifica em cinco tipos: segurança, decepção política, cobertura, 

decepção militar activa e desinformação (2004, p. 123).   

 A segurança respeita às medidas destinadas a negar ao adversário, informação sobre a 

verdadeira situação. Não se tratando propriamente de um tipo específico de decepção, visto não 

contemplar medidas dedicadas conducentes ao adversário formular falsas conclusões, elas 

devem sempre fazer parte de qualquer plano de decepção para este ser efectivo. Por outro lado, 

as medidas de segurança normalmente não levam o adversário a tomar os preparativos 

incorrectos, mas pode levá-lo à execução de contra-medidas desadequadas ou mesmo provocar 

a falha dos seus sistemas de alerta (Grabo, 2004, p. 123).   

 A decepção política é, segundo opinião da autora, provavelmente a forma mais 

económica, fácil, comum e difícil de detectar de todas as medidas de decepção. Para levá-la a 

cabo existem várias tácticas a serem postas em prática. Uma é passar a falsa situação 

publicamente através de interlocutores políticos usando os canais diplomáticos, declarações 

oficiais ou os órgãos de comunicação social, optando entre a negação daquilo de que são 

acusados e a afirmação do contrário à realidade. Outro método usado, sobretudo quando se está 

na eminência do ataque e reduzir a suspeição da vítima, é entrar num processo negocial para 

discussão do assunto em questão como sinal de boa fé, mesmo não havendo qualquer intenção 

de chegar a acordo. Uma técnica semelhante à anterior, é a de minimizar a gravidade da 

situação através igualmente da diplomacia e de declarações públicas, numa tentativa de dar a 

entender que os seus interesses nacionais não estão em jogo, ou que as suas relações com a 
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presumível vítima não estão irremediavelmente deterioradas ou estão até mesmo a melhorar 

(Grabo, 2004, pp. 123-4). 

 A cobertura é uma forma subtil de decepção militar. Ela envolve toda a informação 

difundida nos diversos meios de comunicação, concorrendo para a construção coerente de uma 

justificação que suporte a realidade fabricada (designada vulgarmente por história de 

cobertura). O recurso a esta técnica é feito quando se torna difícil a ocultação dos preparativos 

do aparelho militar em curso (mobilização, produção/aquisição de armamento, manobras…). O 

seu principal propósito é proporcionar uma explicação verosímil para a actividade militar 

observada. De entre as mais usadas como pretexto, figuram a da realização de exercícios e a da 

reposição da ordem pública face a uma qualquer revolta. Ora, isto exige uma acção coordenada 

por parte dos vários órgãos estatais, seja através de declarações públicas, artigos de imprensa, 

trocas de mensagens, ou outras formas (Grabo, 2004, p. 125). 

 A decepção militar activa é composta por todas as medidas destinadas a iludir a vítima 

quanto às características do ataque e das forças empregues, para que esta prepare o seu sistema 

defensivo de forma errada e induzir-lhe o desvio das atenções dos pontos onde deveria 

concentrar os seus esforços (ex: operação Fortitude) (Grabo, 2004, p. 127). 

 Por último, a desinformação refere-se à acção que busca gerar a confusão e incerteza na 

análise de quem está a ser alvo dela. Não se trata apenas de informação falsa para fins gerais de 

propaganda, mas sim de acções calculadas com vista a atingir alvos bem determinados 

(governantes, comandos militares, SI), para induzi-los a decisões estratégicas prejudiciais aos 

seus próprios interesses. Através da difusão de informação massiva de valor inócuo, ambígua e 

contraditória, procura-se criar uma sobrecarga de informação a tratar que provoque a perda de 

objectividade dos factos relevantes (Grabo, 2004, p. 128). 

 

2.7 As Soluções Propostas 

Com base nestes erros e problemas, têm sido propostos alguns tipos de soluções para 

minimizar as falhas. Começando por o de carácter mais imediato e prático, temos as soluções 

organizacionais. A reacção mais comum após se ter sofrido os efeitos da surpresa, é reformar a 

estrutura dos SI vigente, implementando mudanças concebidas para corrigir os erros cometidos 

e evitar que as mesmas falhas se repitam no futuro. Um sistema de informações muito 

hierarquizado, de grande dimensão, em associação à complexidade do processo de produção de 

informações, é dos obstáculos mais apontados que dificultam a necessária proximidade entre os 

responsáveis políticos e analistas. Portanto, em proveito da clareza e acuidade, a burocracia que 

envolve esta actividade deve ser racionalizada (Betts, 1978, p. 78). Porém, as inúmeras 
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tentativas de simplificar a organização do processo analítico, como a fusão de vários serviços 

especializados, não têm resolvido os principais problemas. A contracção é incompatível com o 

desejo de minimizar a falha. A compensação de uma insuficiência, normalmente, requer a 

adição de pessoal e de recursos. A partir do momento que se reduz a estrutura que contribui 

para a morosidade processual ou para a complexidade, podem-se criar lacunas na cobertura de 

assuntos do interesse nacional (Betts, 1978, p. 79). Não seria justo criar-se uma convicção 

generalizada, que uma reforma não conduz a melhores desempenhos. Mas, há um aspecto a ter 

sempre em conta quando se executam, é que os procedimentos são padronizados e fazem parte 

da rotina de trabalho, enquanto a surpresa devido a falhas, ocorre ocasionalmente. Ao se 

proceder à sua alteração, caso estes passem a não satisfazer as necessidades do dia-a-dia, ou no 

mínimo, dificultem a execução das operações e passem a exigir mais dos recursos disponíveis, 

rapidamente caem em desuso ou tornam-se procedimentos meramente simbólicos. A ilação a 

retirar, é que a maioria das reformas na tentativa de remediar algumas disfunções das 

informações acaba por incrementar outras
40

 (Betts, 1978, pp. 71-3).     

Por se considerar que as soluções organizacionais não atingem aquilo que é o cerne do 

problema das falhas de informações como é o valor das análises produzidas, surge-nos uma 

outra tipologia, a das soluções intelectuais. Embora não seja possível estabelecer regras que 

guiem os analistas a produzir informações correctamente ou encontrar técnicas que aumentem 

a sua capacidade cognitiva, é no entanto possível identificar erros ou deficiências intelectuais 

que possam ser características genéricas do processo de análise ou como elas existem em 

determinadas condições. Desta forma, toma-se consciência sobre essas tendências e 

posteriormente, procurar-se-á tentar corrigi-las. Veja-se o caso de um dos principais erros de 

análise que se pode incorrer, o da imagem reflectida. As suas causas anteriormente explicadas, 

podem ser evitadas ou pelo menos reduzidas as suas probabilidades, desde que se possua um 

profundo conhecimento das sociedades, organizações ou personalidades que constituam uma 

ameaça se forem atendidos os seus valores culturais e religiosos, as suas tradições ou ainda o 

seu património histórico. Pretende-se com isto, obter-se uma estimativa mais precisa quanto ao 

que será uma futura acção (ou reacção) da entidade antagónica sob a sua perspectiva, ao invés 

da própria, ou seja, é o analista colocar-se na pele do seu alvo (Shulsky e Schmitt, 2002, pp. 

72-3). Outra técnica possível de se recorrer, é assumir o pior cenário. Para fazer face à 

ambiguidade dos indícios e à ambivalência das análises opta-se pela interpretação mais 

ameaçadora, mesmo quando o peso dos indícios sugerindo o contrário, seja superior. Parece 
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 Assim se explica por exemplo que a Defense Intelligence Agency dos EUA (DIA), só nos seus primeiros dez 

anos de existência sofreu quatro reformas.  
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não haver dúvida que esta prática ortodoxa e pouco imaginativa, para além de não ser 

considerado o factor probabilístico, é a forma mais óbvia de reduzir-se o risco da surpresa. 

Mas, operacionalizá-la exige grandes custos financeiros que mais tarde se podem revelar 

desnecessários
41

, e podem mesmo ser contraproducentes, caso a outra parte a interprete como 

uma provocação, aumentando o risco de um ataque preventivo, ou simplesmente reforçar as 

suas contra-medidas (Betts, 1978, pp. 73-4).  

Também têm sido defendidas soluções institucionais para reduzir as hipóteses dos erros 

no processo analítico, sendo as mais comuns, a da análise competitiva e a do «advogado do 

diabo». A primeira, refere-se à criação separada de grupos de análise dedicados a um assunto 

específico, tendo por objectivo, promover a discussão entre os vários pontos de vista dos 

analistas para posteriormente cada uma ser explorada e encontrar as mais verosímeis, 

vulgarmente designadas por “Red Teams”. O objectivo é procurar desta forma colocar a 

descoberto a invalidade de avaliações cujos indícios não as corroborem e sejam consideradas 

novas interpretações mesmo não sendo muito convencionais. Reconhecendo ainda assim, não 

se evitar que uma determinada opinião acabe por dominar as mentalidades dos vários grupos, 

seja por pressão política, ou por partilharem a mesma sabedoria convencional, junta-se a figura 

do «advogado do diabo» ao debate. Neste caso, trata-se de inserir uma entidade externa à 

discussão, cujo propósito é desafiar as interpretações anteriormente declaradas. Entretanto, 

sérias objecções levantam-se ao valor das suas análises, porque os argumentos por si expostos 

são feitos com base em suposições e não por mérito (de conhecimento, objectividade, 

capacidade cognitiva). E sobretudo, dado serem sistematicamente divergentes, são encarados 

como algo inerente ao seu papel, logo todos os seus contributos perdem impacto sendo vistos 

como previsíveis e rotineiros. Os aspectos criticáveis deste tipo de propostas, cujo principal fim 

é combater uma hipotética falta de imaginação, é poderem levar à confusão e à ambiguidade do 

decisor, consoante a quantidade e a divergência das perspectivas apresentadas, revelando-se 

assim uma «faca de dois gumes».  Um decisor nesta posição, para além de ficar inseguro se 

estará a agir de acordo com a opção correcta, ficará tentado a agir de acordo com a sua opinião 

pré-concebida. O efeito perverso de qualquer destes três métodos, é que ao elevar-se a 

sensibilidade dos sistemas de alerta e por conseguinte reduzir o risco de surpresa, irá aumentar 

o número de falsos alarmes e acabará por ter o seu efeito degradado com o decorrer do tempo 

(sindroma do «Pedro e o Lobo», no jargão anglo-saxónico cry wolf syndrom) conduzindo a um 
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 Entre 1971 e 1973, por três vezes o Egipto executou exercícios militares semelhantes ao do ataque a Israel no 

dia do Yom Kippur. Em todos eles, Israel reagiu com uma mobilização massiva e nada aconteceu. Isto provocou 

um desgaste na economia israelita, e o comandante-chefe das forças armadas foi duramente criticado por isso. 
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permanente estado de alerta, facto que pode ser difícil de manter num Estado democrático 

(Betts, 1978, p. 63).  

Quanto aos problemas presentes na relação entre produtores e consumidores, em 

especial o da sua politização, seja ela bottom-up ou top-down, e a insatisfação dos decisores 

com as análises apresentadas que conduz ao seu desprezo, também não existe consenso quanto 

a possíveis soluções. Existem basicamente duas correntes de pensamento que preconizam 

como esta relação se deve desenrolar, o „modelo de Kent‟ e o „modelo de Gates‟. O primeiro, 

surge na sequência do alerta feito por S. Kent em Strategic Intelligence for American World 

Policy, para os perigos do relacionamento próximo dos analistas com a classe política dirigente 

por considerar que isso possa fazê-los perder a sua objectividade e a sua integridade venha a 

ser comprometida pelo seu envolvimento (apud Betts, 2003, p. 61). Não obstante, Kent 

reconheceu quando permanecem demasiado afastados daqueles que são responsáveis por 

servir, eles perdem o contacto que permitiria receber as orientações e esclarecimentos 

essenciais à produção de contributos válidos (apud Betts, 2003, p. 62). O desafio de obter um 

relacionamento equilibrado e eficaz, de facto resistiu. Durante cerca de três décadas, a 

protecção da autonomia do processo analítico das influências dos decisores tornou-se um valor 

central para os analistas da CIA, embora muitas vezes a um preço elevado. Muitos foram os 

que respeitaram a sua distância ao processo de decisão e que acabaram por constatar, para seu 

desânimo, que os políticos, pouca atenção prestavam às suas avaliações (Davis, 2007).  

Para inverter esta situação de insatisfação com a eficácia da relação produtor/ 

consumidor, surge o segundo modelo em meados da década de 80. Robert Gates considerava 

os contributos da CIA, pouco relevantes para a formulação política, apesar de admitir que a sua 

existência era imprescindível (Betts, 2003, p. 61). Por esse motivo, veio defender uma relação 

mais estreita, mormente que os analistas deveriam empenhar-se mais nas preocupações dos 

decisores, bem como torná-los mais sensíveis ao contexto político. Para esse efeito, e durante 

todo o seu mandato como director da CIA (1991-3), efectuou um esforço global em fornecer 

análises de valor acrescentado para o processo de decisão, em particular, através do 

estabelecimento de canais mais directos e informais como briefings, reuniões inter-agências, 

teleconferências, chamadas telefónicas envolvendo os seus analistas seniores (Davis, 2007).  

Fazendo o balanço dos prós e contras de ambos os modelos, temos de um lado, os 

prosélitos de Gates que vêm a proposta histórica de Kent como um incentivo à irrelevância e à 

sua autonomia para fazer passar as suas convicções como factos, enquanto na sua abordagem, 

refutam que ela reforce a politização mas sim a contextualização e uma gestão realística 

controlada por partes dos decisores. Por outro, temos os discípulos de Kent que consideram a 
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metodologia de Gates uma autêntica prescrição para a manipulação das informações pela classe 

política dirigente e para o comprovar, aludem às audiências a que o próprio Gates foi sujeito 

em 1991, no âmbito das investigações do caso Irão-Contras pelo seu alegado envolvimento, 

embora nunca tenha sido processado (Berkowitz, 2002, p. 97; Betts, 2003, p. 61). Foram vários 

os relatórios produzidos ao longo da década de 90
42

, que recomendavam a promoção de 

relações mais estreitas com os consumidores, apesar de os seus autores estarem conscientes do 

risco acrescido das informações perderem a sua objectividade, devido ao conhecimento dos 

pressupostos dos seus clientes e preferências políticas. A Comissão Brown no seu relatório, 

considerou que embora este problema seja real, pode ser controlado. A necessidade de 

apresentar a verdade aos decisores políticos está no centro da formação de cada analista e da 

sua ética, além disso, há pesos e contrapesos dentro do sistema, como é o caso da sujeição das 

informações a mecanismos do controlo democrático que serão abordados adiante (Aspin-

Brown Commission, 1996, p. 85). Também John McLaughlin, antigo analista e director da 

CIA, vem salientar que nada pode substituir o contacto próximo com os decisores para 

assegurar uma boa compreensão acerca das suas necessidades, daí sugerir um maior treino e 

uma maior rotação funcional como sendo as melhores soluções para incrementar essa 

capacidade (apud George e Bruce, 2008, p. 69). De qualquer das formas, há aqui um erro de 

princípio nesta disputa entre os adeptos de Kent e de Gates, o de encarar a objectividade 

analítica e a relevância política como valores opostos, quando na verdade eles devem coexistir. 

Por último, tem-se o problema da negação e decepção, que pela sua natureza complexa, 

torna todos os Estados vulneráveis a elas, fazendo da surpresa algo inevitável. Para aumentar as 

hipóteses da sua defesa, devem ser feitos esforços em três sentidos. Primeiro, deve haver um 

maior empenhamento na sua aprendizagem, recorrendo ao estudo aprofundado de casos 

históricos. O objectivo é inventariar o máximo de estratagemas possíveis e explorar as 

possibilidades em reconhecer a sua presença. Outro, é os SI, governantes e comandos militares 

compreenderem em que situação, a negação e decepção é mais provável de ocorrer para se 

poderem antecipar (Grabo, 2004, p. 129). O terceiro, reduzir as barreiras à circulação da 

informação, quer organizacionais como de classificação, para que se possa aumentar a inter-

conectividade dentro e entre SI como via para melhorar a integração dos dados (Marrin, 2004, 

p. 662).  Como se constatou com o ataque de 11SET e a inexistência de ADM no Iraque, que 

irão ser analisados de seguida, nenhum dos tipos de soluções aqui abordados resolvem 

cabalmente o problema das falhas ou simplesmente são ignoradas.  
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 “Making Intelligence Smarter: The Future of U.S. Intelligence” do Council on Foreign Relations (1996); 

“Preparing for the 21
st
 Century: An Appraisal of U.S. Intelligence” da Commission on the Roles and Capabilities 

of the United States Intelligence Community (Aspin-Brown Commission) (1996) são alguns dos exemplos. 
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3 ESTUDO DE CASOS 

 

Num mundo que se tornou mais complexo e inseguro, o papel das informações é cada 

vez mais determinante na segurança, em toda a sua dimensão. Razão pela qual, é fundamental 

compreender em que medida as transformações ocorridas no ambiente internacional pós 

Guerra Fria vieram desafiar as tradicionais limitações à eficácia dos SI. Com o propósito de 

testar a validade dos pressupostos que compõem a teoria da surpresa estratégica, formulada 

num contexto de ameaças convencionais perpetradas por actores estatais, importa agora 

analisá-los num ambiente estratégico onde os SI são confrontados com ameaças não-

convencionais e actores não-estatais. Para esse efeito, considerou-se como a melhor opção, 

analisar os dois casos mais retumbantes de surpresa a que se assistiu neste período, referimo-

nos ao ataque terrorista de 11SET e à inexistência de ADM no Iraque, que vieram revitalizar os 

estudos teóricos sobre as informações e colocar os SI na agenda política como não se assistia 

desde a Guerra Fria. 

 

3.1 Estudo de Caso I - O Ataque Terrorista de 11SET 

 No dia 11 de Setembro de 2001, os EUA foram surpreendidos pelo choque de duas 

aeronaves contra as torres gémeas do World Trade Center em Nova Iorque, uma contra as 

instalações do Pentágono e a queda de outra em terreno aberto na Pensilvânia. Dezanove 

árabes, membros da al-Qaeda, passaram todos os postos de segurança, embarcaram em quatro 

voos domésticos e tomaram o seu controlo. 

 Este dramático evento gerou duas reacções imediatas na opinião pública em geral, a 

perplexidade da quantidade de vítimas e danos infligidos, e a interrogação de como foi possível 

acontecer este acto de uma espectacularidade apenas comparável a Pearl Harbor, ao Estado 

detentor do maior sistema de informações do mundo e o maior orçamento atribuído.  

 Confrontada com uma intensa pressão pública e política, a administração Bush ordenou 

a criação de uma comissão para a investigação das falhas ocorridas, a National Commission on 

Terrorist Attacks Upon the United States, que produziu um relatório oficial designado The 9/11 

Commission Report para divulgação pública, para além de outros estudos governamentais. A 

sua missão era identificar a natureza das falhas, as suas fontes e fazer recomendações para 

prevenir que catástrofes como esta se voltassem a repetir (National Commission on Terrorist 

Attacks Upon the United States [9/11 CR], 2004, p. xv). Depois disso, têm sido produzidas 

diversas análises críticas aos documentos oficiais e análises comparadas a casos históricos de 
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falhas, sobretudo por académicos e ex-profissionais. Este estudo pretende de forma resumida 

explicar a falha na antecipação deste ataque terrorista.  

 

 Os personagens implicados no ataque ao cometerem diversos erros nos meses 

antecedentes, permitiu a aquisição de indícios que elevaram o nível de alerta para um eventual 

ataque contra os EUA. Contudo, muita da sua actividade permaneceu desconhecida ou foi 

descurada. De acordo com a Comissão, foram muitas as oportunidades desperdiçadas por 

aqueles que tinham responsabilidade de investigar, entre elas incluem-se as seguintes: 

- A CIA dispunha de alguns agentes em Kuala Lumpur – Malásia, cuja missão era a cobertura 

de uma reunião de alguns referenciados operacionais da al-Qaeda em Janeiro de 2000, alguns 

dos quais estiveram envolvidos no ataque de 11SET, mas perdeu o controlo sobre eles quando 

a reunião terminou e aterraram em Banguecoque – Tailândia;  

- A CIA não colocou dois dos principais sequestradores, Khalid al-Midhar e Nawaf  

al-Hazmi, na lista de interdição de passageiros para impedir a sua entrada nos EUA, nem 

transmitiram estas informações ao FBI, apesar de terem conhecimento que possuíam visto 

norte-americano e passagens aéreas; 

- Algumas pistas foram detectadas mas não foram investigadas, como foi o caso em Julho de 

um alerta feito pelo agente do FBI da delegação em Phoenix, no qual relatava a existência  

de um número invulgar de pessoas suspeitas que estavam interessadas em obter formação de 

voo na área, mas que foi ignorado pela sede;  

- Zacarias Moussaoui foi detido pelo FBI no estado do Minnesota por violação de normas do 

serviço de imigração (INS), mas antes, já recaía sobre ele, a suspeita de tentativa de sequestro 

de um avião. Moussaoui tinha ligações a vários dos conspiradores do ataque, incluindo Ramzi 

Binalshibh, um dos seus mentores. Contudo, esta informação não seguiu a cadeia hierárquica 

no FBI, apesar do elevado nível de ameaça e deste ter sido amplamente difundido 

(curiosamente o director da CIA foi informado);  

- A CIA possuía planos para capturar Bin Laden e o Pentágono apresentou várias propostas de 

ataques militares contra Bin Laden. No entanto, todas foram recusadas ou adiadas pelo 

presidente, por desconfiança da precisão das informações disponíveis e receio dos danos 

colaterais (9/11 CR, 2004, pp. 181-2, 254 - 77). 

 Como se pode depreender, verificaram-se inúmeras falhas. O incidente em si, é o 

resultado da acumulação de todas elas, que se tivessem merecido mais atenção teria sido 

possível o seguimento dos atacantes e provavelmente evitado o desastre. Fazendo uma análise 
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sucinta dos principais problemas e seguindo o desenvolvimento do ciclo das informações, a 

primeira etapa que surge é a direcção. Nesta etapa, as falhas identificadas situam-se em dois 

níveis, um que a Comissão designa por gestão institucional e o outro por gestão operacional.  

A Comissão entendeu que no âmbito da gestão institucional, compete aos líderes de 

topo das várias agências tratar de questões mais amplas como a “fixação de prioridades e 

alocar recursos” (9/11 CR, 2004, p. 357). O principal exemplo é a directiva do director da 

CIA, (que é simultaneamente o coordenador de toda a CI) George Tenet, transmitida às suas 

chefias e à Comissão de Gestão da comunidade de informações (CI) em Dezembro de 1998. 

Nela, Tenet declarava que os EUA estavam em guerra com os terroristas e por isso, deveria 

haver o máximo empenho dos recursos humanos e técnicos existentes. Este documento teve 

pouco impacto na mobilização da CIA e restante CI, o que denota as limitações da sua 

autoridade. A Comissão responsabilizou-o ainda por não ter formulado “uma estratégia de 

gestão para uma guerra contra o terrorismo islâmico antes de 11SET.” (9/11 CR, 2004, pp. 

357-8). 

Aquilo que a comissão refere como um problema de gestão operacional, traduz-se numa 

falha da gestão integrada que permita a realização de operações conjuntas entre as várias 

agências. Um factor importante na qualidade das análises produzidas é a partilha de 

informação, por ser uma fonte alternativa de informação às capacidades próprias de cada SI, 

daí o seu papel decisivo. Neste aspecto, a Comissão atribui como mais uma falha, a falta de 

coordenação entre as agências da sua CI. O relatório observa que “a informação não foi 

partilhada, às vezes inadvertidamente, ou por causa de mal-entendidos legais. A análise não 

foi agrupada. Operações eficazes não foram lançadas.” (9/11 CR, 2004, p. 353). Este facto 

contribuiu, em parte, para a incapacidade da CI em relacionar a informação que cada agência 

dispunha. Um exemplo apontado, a fraca relação entre a National Security Agency (NSA), a 

CIA e o Federal Bureau of Investigation (FBI). Segundo a comissão, ela invalidou o 

seguimento desde Kuala Lumpur em Janeiro de 2000 e a entrada no dia 11 de Setembro dos 

sequestradores Mihdhar e Hazmi nos EUA (9/11 CR, 2004, pp. 353-4). E mais, se tivesse sido 

feita uma ampla e atempada distribuição dos vários relatórios da CIA sobre a actividade 

suspeita dos terroristas, teria certamente apelado mais a atenção para a necessidade de alterar 

os procedimentos de segurança nos aeroportos (9/11 CR, 2004, p. 344). 

 Duas razões de fundo podem-se aludir como explicação para a fraca interacção entre 

agências. As diferenças culturais de cada organização, onde as regras, os objectivos, as fontes 

de informação, os métodos e os padrões de análise de cada uma são diferenciados. Como já foi 

referido, os SI produzem informações para apoio dos decisores políticos enquanto os órgãos de 
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investigação criminal produzem provas que permitam a construção de um processo judicial que 

leve ao julgamento e a punição dos responsáveis dos crimes cometidos. Diferentemente do 

trabalho realizado pelos órgãos de investigação criminal, uma parte significativa dos dados e 

informação obtida, bem como as informações produzidas pelos SI são de confiança e precisão 

questionáveis e não são destinados ao conhecimento público (HPSCI, 1996, Cap. XIII). 

A segunda razão respeita às rivalidades das competências. O actual carácter 

transnacional das várias ameaças não é consonante com a divisão de competências entre 

agências dentro de um sistema de informações, não permite o seu tratamento em exclusivo por 

uma única entidade. Este facto forçará o decisor a procurar o contributo de todos aqueles que o 

possam apoiar. Como consequência, os SI vão procurar adaptar-se ao novo ambiente e no caso 

em que um determinado tipo de ameaça para o qual um serviço esteja vocacionado entre em 

declínio, rapidamente procurará direccionar a sua acção para outras áreas. A explicação é que 

os SI à semelhança de qualquer ente burocrático e num instinto de sobrevivência, têm a 

tendência de fazerem tudo para manter a sua relevância e assegurar a continuação da sua 

existência (Gill, 2006, p. 108). 

 No tocante à pesquisa, verificou-se que durante o período que antecedeu o 11SET, os 

EUA tentaram combater a al-Qaeda com as mesmas agências e capacidades herdadas do 

período da Guerra Fria, o que veio a revelar-se como insuficiente. As capacidades de fontes 

humanas eram escassas, resumiam-se a somente dois elementos infiltrados na organização 

pertencentes ao Centro de Contra-terrorismo da CIA. Estes agentes encontravam-se nos 

campos de treino no Afeganistão e não tinham acesso aos níveis superiores da hierarquia, o que 

invalidou qualquer conhecimento acerca das intenções e planos em curso. As capacidades de 

recolha de imagens foram inúteis para a cobertura dos preparativos. Mas foi a de intercepção 

das comunicações feita pela NSA, entre os suspeitos de terrorismo, que forneceram os 

principais indícios para a produção dos vários alertas (Betts, 2007, p. 588). Perante este défice 

de informações, o Gen. Kruys sustenta que para se combater organizações terroristas com 

sucesso, exige-se a infiltração de operacionais no topo da hierarquia, apesar da sua dificuldade 

e perigo, porque a humint é a fonte que fornece melhor informação num ambiente de conflito 

irregular, comparada com as dos meios técnicos (2006, p. 77).       

 Quanto ao processo analítico, a comissão considerou como a maior falha de todas, a 

falta de imaginação institucional. No seu entendimento, não foi percebido pela CI quais eram 

os reais desafios que os EUA enfrentavam perante a nova forma de terrorismo praticado pela 

al-Qaeda. Essa percepção levou os seus analistas a não avaliar correctamente a gravidade da 

ameaça que esta organização constituía e por isso, não foram tomadas medidas para aperfeiçoar 
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as informações de aviso antecipado (9/11 CR, 2004, pp. 339-40). A comissão acrescenta ainda, 

que por causa dessa mesma falta de imaginação, não foram relacionados os vários indícios 

existentes que possibilitariam perspectivar o evento que se avizinhava, nomeadamente: 

permitir identificar e seguir o grupo executante dos ataques; que os terroristas envolvidos 

pudessem usar as próprias aeronaves como arma; ou ainda, que estaria a ser gizado um 

meticuloso plano para uma operação desta envergadura (9/11 CR, 2004, p. 347). Aliás, o Cap. 

8 do relatório descreve em pormenorizados detalhes, como a CI não compreendeu os sinais de 

perigo que entretanto foram captando, embora no verão de 2001, já houvesse um sentimento 

generalizado de alarme que algo iria ocorrer. Portanto, ao que parece, a CI dispunha de 

informação crítica a este respeito mas, foi incapaz de compreender o cenário. 

 Também a sabedoria convencional, conjugada com a insuficiente imaginação, teve aqui 

um papel potenciador, sendo possível distinguir dois pensamentos dominantes. Um, em que o 

carácter catastrófico das acções da al-Qaeda foi desvalorizado a partir de um dado momento, 

sobretudo aquelas que envolvessem recurso a ADM, passando a ser tratada como qualquer 

outra organização terrorista (9/11 CR, 2004, p. 343). Outro, que os ataques a ocorrerem contra 

interesses dos EUA, seriam essencialmente aos localizados fora das suas fronteiras. E os que 

eventualmente fossem dirigidos a alvos no seu território seriam realizados, na sua maioria, a 

partir do exterior ou mais remotamente, por células adormecidas existentes nos EUA. Nada 

disto se verificou, mas sim por elementos estrangeiros que se infiltraram nos EUA (9/11 CR, 

2004, p. 263). Esta situação conduziu a que, apesar de algumas agências virem há alguns anos 

antes, a temer a possibilidade de terroristas sequestrarem aeronaves e dirigi-las contra os EUA 

porém, não foram desenvolvidos os procedimentos necessários à defesa de um eventual ataque 

surpresa feito a partir de voos domésticos (9/11 CR, 2004, p. 346). 

 Por último, a fase da disseminação também contou com sérios problemas. No decorrer 

do ano de 2001, de todos os relatórios diários apresentados ao presidente (Presidential Daily 

Briefing – PDB), trinta e seis deles mencionam „Bin Laden‟ ou „al-Qaeda‟. Mas, o documento 

chave que alertou a Casa Branca para a iminência de um ataque em território dos EUA foi o 

PDB apresentado a 6 de Agosto, onde figurava um item intitulado “Bin Laden determinado em 

atacar nos EUA” (9/11 CR, 2004, pp. 260-2). Os analistas acreditavam que iria suceder um 

ataque durante o Outono de 2001, no entanto, este relatório continuava a ser bastante vago. Ele 

não especificava quando e onde iria ocorrer, quem seriam os possíveis atacantes, que alvos 

seriam visados ou quais os métodos que iriam ser utilizados. Em geral, os relatórios alusivos à 

al-Qaeda foram sempre parcos de informação objectiva, o que encorajou seriamente a inacção 
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política e se criassem as condições necessárias para a surpresa (George, 2009, p. 172). Daqui se 

conclui, o alerta estratégico existiu, o que faltou foram os alertas tácticos. 

 Mas os problemas não se esgotam aqui, muitos outros foram apontados no relatório da 

Comissão. O caso da deficitária formação dos agentes do FBI destacados para a luta contra-

terrorista; a CIA não dispor de agentes falantes de árabe e credíveis o suficiente, capazes de se 

infiltrar na al-Qaeda; a obsolescência dos sistemas informáticos do FBI, pouco adaptados à 

análise e partilha de informação, são alguns dos exemplos que agravaram a situação. 

 

 Para a Comissão, o poder político sofreu igualmente do problema de falta de 

imaginação, tendo levado a uma longa depreciação do governo daquilo que a al-Qaeda queria 

fazer ou poderia fazer. A Comissão reforça ainda, que mais imaginação poderia ter estimulado 

políticas mais vigilantes no âmbito da segurança interna e mais agressivas contra o terrorismo. 

Os esforços efectuados para combater os terroristas no estrangeiro durante as administrações 

Clinton e Bush sugerem que nunca foi compreendida a ameaça (9/11 CR, 2004, pp. 342-8).  

 Outra consequência foi a reforma efectuada durante a década de 90, que não foi 

direccionada para enfrentar os novos tipos de ameaça. Nomeadamente, em criar uma estrutura 

interligada de todas as agências da CI que possibilitasse o planeamento e a realização de 

operações conjuntas. Neste ponto, Amy Zegart identificou três razões para a falha na adaptação 

da CI dos EUA ao novo ambiente estratégico: a natureza das organizações burocráticas levou a 

grandes dificuldades na reforma organizacional interna; o interesse pessoal dos presidentes, dos 

legisladores, e dos burocratas do governo em geral que foram contrários à reforma do poder 

executivo; e a estrutura fragmentada do governo federal que levanta barreiras muito elevadas a 

uma reforma legislativa (2005, pp. 79-80). Na opinião da autora, todas estas exigências 

necessitavam ser cumpridas no período imediato ao fim da Guerra Fria, e essa mudança não 

começou a ocorrer antes do drama de 11SET e mesmo assim com efeitos modestos (Zegart, 

2005, p. 108). 

 Também na diplomacia se contam alguns fracassos. Desde 1997 até 2001, o governo 

dos EUA tentou persuadir o regime Taliban no Afeganistão a cessar o seu apoio à al-Qaeda e 

que expulsasse Bin Laden para um país onde fosse presente à justiça. Entre avisos e sanções 

nada resultou. As pressões feitas sobre os sucessivos governos do Paquistão alternadas com 

incentivos para que estes deixassem de apoiar o regime Taliban, também não surtiram efeito. E 

mesmo com a Arábia Saudita, o seu grande aliado no médio-oriente, não houve uma partilha de 
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informações de relevo ou um desenvolvimento efectivo de esforços em seguir e cortar os 

fluxos financeiros da al-Qaeda (9/11 CR, 2004, pp. 121-6).   

 Mas talvez a mais importante falha tenha sido a negligência na forma como os alertas 

foram tratados, especialmente o PDB de 6 de Agosto apesar da sua falta de precisão. Por 

exemplo, o National Security Council nunca reuniu para debater o teor da ameaça desse 

relatório e ao que tudo indica, também nunca houve qualquer discussão entre o presidente Bush 

e os seus conselheiros acerca da possibilidade de ocorrer um ataque nos EUA (9/11 CR, 2004, 

p. 262). A razão justificativa para esta falta de resposta política, segundo o testemunho de Bush 

à Comissão é que “o relatório era histórico na sua natureza” e que “se os seus conselheiros 

lhe tivessem dito que existia uma célula nos EUA, teriam sido mandados tratar disso” (9/11 

CR, 2004, p. 260). Porém, o relatório continha uma série de alertas, inclusive informação do 

FBI que “indicava a existência de padrões de actividade suspeita no país consistente com 

preparativos para o sequestro ou outro tipo de ataques, incluindo a recente vigilância de 

edifícios federais em Nova Iorque”, o que demonstra a postura do presidente em se 

desresponsabilizar pela sua falta de decisão (9/11 CR, 2004, p. 260).  

  

 Uma avaliação do fracasso na antecipação dos ataques do 11SET seria bastante parcial 

se fosse considerada apenas a perspectiva dos problemas e erros cometidos pela vítima, e 

fossem descuradas as capacidades de negação e decepção da al-Qaeda. Por natureza, os 

membros de qualquer grupo terrorista são difíceis de identificar, as suas acções difíceis  

de antecipar, as suas bases difíceis de localizar e as suas organizações difíceis de se infiltrar. 

Neste sentido, a sua sobrevivência está dependente da sua habilidade em minimizar a sua 

exposição às forças de segurança e dos SI (Hoffman, 2003). Em regra, os grupos terroristas são 

compostos por pequenas células, onde os laços de parentesco, de amizade ou simplesmente o 

comungar da mesma causa, são agregadores de um forte compromisso ideológico. Na sua 

maioria, misturam-se entre as comunidades locais, seja pela conquista da sua empatia pelos 

ideais da organização ou com recurso à intimidação, traduzindo-se muitas vezes na sua fraca 

disposição para a cooperação com as autoridades governamentais.  

 No universo dos grupos terroristas, a al-Qaeda é um alvo excepcionalmente difícil  

de combater, pois são muitos os argumentos para esta realidade. A sua dimensão ultrapassa 

inequivocamente os padrões normais. O núcleo duro de terroristas que juraram lealdade a Bin 

Laden é provavelmente na ordem das centenas, e a organização tem formado e apoiado 

milhares de rebeldes que passaram pelos seus campos no Afeganistão, Sudão e Iémen. Um 
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factor que tem contribuído para a sua dimensão é o seu vínculo a outros grupos radicais 

espalhados por África ou Ásia, funcionando como uma sua extensão. Os recursos disponíveis 

da era da informação vieram incrementar a força desta organização, tanto na união e 

coordenação das suas células operacionais como na difusão da mensagem de apelo à luta 

contra os EUA (Gunaratna, 2004, pp. 8 e 95).  

 A sua liberdade de acção, que está directamente relacionada com a sua capacidade em 

manter a segurança operacional, é uma questão prioritária para a al-Qaeda.  

Por exemplo, as instruções contidas na Declaration Of Jihad Against The Country’s Tyrants - 

Military Series
43

 ao longo das suas dezoito lições, são um autêntico manual de técnicas de 

negação e decepção que a al-Qaeda tem feito circular para garantir o sucesso e a integridade 

dos seus operacionais. O próprio Bin Laden apenas recrutava para membros da sua escolta, 

árabes da sua confiança pessoal e evitava o uso de comunicações móveis (Coll, 2004, p. 492). 

 A al-Qaeda tem também demonstrado possuir uma habilidade de rever os seus métodos 

e estrutura em resposta a alguns reveses ou insucessos, mantendo a sua vitalidade. À 

semelhança de uma estrutura burocrática, os seus operacionais por um processo de estudo de 

lições aprendidas têm procurado melhorar as probabilidades de sucesso em futuros ataques e 

iludir as autoridades empenhadas na acção contra-terrorista (Hoffman, 2003).  

 O facto de a al-Qaeda ter estabelecido uma relação inédita com um Estado, neste caso o 

Afeganistão, forneceu-lhe uma base segura e conferiu-lhe uma excepcional capacidade em 

dificultar qualquer tentativa de aquisição de informação pelos SI (Hoffman, 2003).  

 Outro grande obstáculo é a sua natureza transnacional em associação à sua elevada 

dimensão com uma estrutura em rede e comando descentralizado. A eliminação de uma célula 

ou um grupo de operacionais qualificados, não coloca em causa a sua sobrevivência. Por 

último, realça-se o seu elevado profissionalismo e secretismo, que por cometer tão poucos 

erros, tem dificultado seriamente o seu seguimento e a sua disrupção.  

 

3.2 Estudo de Caso II – O Caso da Inexistência de ADM no Iraque   

 A constatação da inexistência de ADM no Iraque depois de ter sido invadido 

militarmente por uma coligação liderada pelos EUA e Reino Unido, em Março de 2003, foi 

outra retumbante surpresa estratégica. O fundamento deste ataque tinha como premissa, a 

ameaça que Saddam Hussein representava para os EUA e para o mundo, com a posse de ADM 

e das suas ligações à al-Qaeda. Este caso transformou-se num escândalo porquanto se verificou 

                                                 
43 O manual foi descoberto durante a busca realizada pela polícia de Manchester - Inglaterra, em 2000 à 

residência de Nazih al Wadih Raghie, um membro da al-Qaeda. Disponível em http://cryptome.org/alq-terr-

man.htm#Presentation. 



 65 

que a decisão pela opção militar, foi baseada em informações falsas. Por isso, também foi 

sujeita a investigações oficiais com o fim de se explorarem as deficiências e o fracasso em si, 

mas desta vez em três Estados - EUA, Reino Unido e Austrália
44

. Tal como no fracasso do 

11SET, foram apuradas muitas das falhas do passado.  

Para se compreender o ambiente institucional em que os SI (sobretudo a CIA e o MI-6) 

basearam muitas das suas avaliações e o processo político de decisão da invasão, é necessário 

recuar até 1991, quando foi discutido os termos da rendição de Saddam na guerra do Golfo. 

Através da Resolução 687 do Conselho de Segurança da ONU (CSNU) de 1991, Saddam foi 

forçado, entre outras obrigações, a aceitar sujeitar-se a uma inspecção ao seu arsenal militar a 

cargo da Comissão Especial das Nações Unidas (UNSCOM) chefiada por Lord Butler, 

(integrava também elementos da Agência Internacional de Energia Atómica). As inspecções 

revelaram a existência de instalações e programas de produção de armas nucleares, químicas e 

biológicas e outro armamento convencional proibido
45

, bem como documentação relativa à 

importação de equipamento necessário a estes programas, que inclusive eram do 

desconhecimento dos SI ocidentais
46

. As autoridades iraquianas acederam à sua destruição 

mas, em Janeiro de 1998 deixam definitivamente de cooperar. Cria-se uma forte tensão entre 

Saddam e a ONU em que este acusa os inspectores de espionagem ao serviço dos EUA. Em 

Dezembro de 1998 a UNSCOM retira-se por questões de segurança porque estavam em 

marcha os preparativos da operação “Raposa do Deserto” (Villela, 2008; Betts, 2007, p. 599).  

Com o ataque de 11SET, o executivo norte-americano enceta uma série de manobras de 

propaganda para implicar Saddam. Usa-o como pretexto para a aprovação de uma estratégia 

conjunta para atacar o Iraque em Agosto de 2002 e fundamentou-a com o documento National 

Intelligence Estimates (NIE 2002) intitulado “Iraq’s Continuing Programs for Weapons of 

Mass Destruction”. Neste contexto é aprovada a resolução 1441 do CSNU, proposta pelos 

EUA, como a derradeira solução que impediria a agressão, constituindo-se não mais do que um 

ultimato dirigido ao Iraque para cumprir com as obrigações anteriormente determinadas 

(Ramonet, 2005, pp. 7-34).    

                                                 
44

 Report on the U.S. Intelligence Community‟s Prewar Intelligence Assessments on Iraq, Senate Select 

Committee on Intelligence, 7 July 2004; Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction, a Report of a 

Committee of Privy Councillors to the House of Commons, 14 July 2004 (the Butler Report); The Report of the 

Inquiry into Australian Agencies, Canberra, July 2004 (the Flood Report), Report to the President of the United 

States, The Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Regarding Weapons of Mass 

Destruction, 31 March 2005. 
45 O artigo de Tales Villela contém uma extensa relação de material encontrado durante o período das inspecções 

disponível em http://www.exercito.gov.br/03ativid/missaopaz/unscom/unscom.pdf.  
46 Este facto não era uma novidade, uma vez que se tinha registado o emprego de armas químicas durante o 

conflito Irão-Iraque e no ataque à população curda na década de 80.  
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Saddam permitiu o regresso dos inspectores da ONU ao Iraque, em Novembro de 2002, 

desta vez, a cargo da Comissão das Nações Unidas de Inspecção, Vigilância e Verificação 

(UNMOVIC) liderada por Hans Blix. A equipa de inspectores durante os cinco meses em que 

esteve no terreno, não conseguiu encontrar qualquer indicador da presença de ADM ou 

programas em curso para o seu desenvolvimento. No momento da retirada, Hans Blix com um 

sentimento de frustração, admitiu que a declaração do Iraque sobre a destruição do seu 

armamento deixou um grande número de questões sem resposta, persistindo desta forma as 

dúvidas se mantinha reservas de armas químicas e biológicas (Cordesman, 2003, pp. 5-17). 

Vejamos algumas das deficiências que minaram o processo de decisão.   

 

 Seguindo a mesma metodologia usada anteriormente, é possível encontrar de imediato 

problemas na primeira etapa do ciclo, a direcção. Registaram-se evidentes falhas de supervisão 

e coordenação que impossibilitou a correcção dos erros cometidos pelos responsáveis pela 

pesquisa e análise. A começar pela questão de partida, a orientação dada aos responsáveis pela 

pesquisa ao invés de ser realizada no sentido de determinar se o Iraque possuía ou não ADM, 

ela foi assente nos pressupostos da sua existência e por isso a sua condução foi focalizada na 

procura de indícios que os corroborassem (Senate Select Committee on Intelligence [SSCI], 

2004, pp. 21 e 268).  

Outra está relacionada com o facto dos quadros dirigentes de várias agências (não 

todas) terem comungado do pensamento de grupo gerado entre os analistas acerca da existência 

de ADM. Isto fez com que não fossem instituídos mecanismos (como as red teams ou o 

«advogado do Diabo») para desafiar as suas conclusões e se encontrassem argumentos 

alternativos (SSCI, 2004, pp. 18 e 23-24). Ou ainda não terem considerado certos avisos acerca 

da credibilidade das fontes (SSCI, 2004, p. 155). 

Mas, é sem dúvida na informação recolhida que estão os fundamentos para que a 

premissa (leia-se sabedoria convencional) adquirida entretanto, não fosse contrariada. A 

abordagem às falhas na pesquisa pode ser feita sob duas perspectivas. A primeira respeita à 

desactualização da informação. Muita da avaliação contida nas estimativas oficiais tinha por 

base a informação transmitida pelos inspectores da UNSCOM, mas com a sua saída em 1998, 

os EUA deixaram de contar qualquer fonte humana oficial no território, perdendo desta forma 

a possibilidade de adquirir nova informação (SSCI, 2004, pp. 24-5). Resultado, a CIA em 2002 

desconhecia a dimensão dos efeitos que os ataques realizados durante a Guerra do Golfo, a 
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operação “Raposa do Deserto” em Dezembro de 1998 e o bombardeamento de alvos 

estratégicos em 1999, tiveram nas capacidades globais de produção de ADM.  

A segunda prende-se com a quantidade e a qualidade da informação usada nos quatro 

anos subsequentes. No capítulo das fontes humanas, os SI ocidentais passaram a depender em 

grande parte de iraquianos em busca do exílio, colmatando assim a sua incapacidade de 

infiltrar agentes próprios, em grande parte devido à opacidade do regime e à falta de domínio 

da língua árabe. Os SI britânicos apenas possuíam cinco fontes seguras no território iraquiano, 

mas nenhuma delas afirmou ter conhecimento dos programas de ADM (HC, 2004, p. 107). 

Quanto aos SI norte-americanos não foi divulgado o número, mas contam-se pelo menos, um 

major iraquiano que tinha desertado (que pouco tempo depois foi desacreditado), o Congresso 

Nacional Iraquiano (CNI) uma organização no exílio chefiada por Ahmed Chalabi e um 

presumível engenheiro químico com o nome de código Curve Ball que tinha emigrado para a 

Alemanha e estava sob a tutela dos seus SI (SSCI, 2004, pp. 152-61). Foram os depoimentos 

de Curve Ball que lhe conferiram o estatuto da mais importante fonte dos SI ocidentais e 

convenceram no início os analistas do Iraque usar laboratórios móveis para a produção de 

agentes biológicos, contudo, toda a informação prestada por si e pelo CNI revelou-se falsa 

(Jervis, 2006, p. 29). Outra importante fonte de informação que veio reforçar a ideia de que o 

Iraque mantinha o seu programa de armas nucleares activo, foi um antigo agente dos SI 

italianos – SISMI, Rocco Martino. Entre 1999 e 2002, Martino, a troco de dinheiro, forneceu 

regularmente relatórios e documentos ao MI-6, à CIA, ao SISMI
47

 e aos SI franceses - DGSE, 

de que o Iraque teria acordado com o Níger, o fornecimento de óxido de urânio (yellowcake), 

um componente essencial para armas nucleares (Derek, 2010, p. 1). A CIA empenhada em 

colmatar algumas lacunas e eliminar a desconfiança sobre os relatos das duas personagens 

chave de todo este processo, Rocco Martino e Curve Ball, realiza duas missões
48

. Ambas 
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 De 2001 a 2002, o próprio director do SISMI, Niccolo Polari entregou alguns relatórios à CIA que confirmavam 

a versão de Martino, na sequência de várias reservas colocadas por parte de alguns analistas ao teor dos 

documentos entregues por este, o que veio dar alguma credibilidade à informação, embora alguns carecessem de 

detalhe e conterem algumas inconsistências (Derek, 2010, p. 1).   
48

 Na primeira, o antigo embaixador Joseph Wilson desloca-se ao Níger em Fevereiro de 2002, tendo concluído 

no seu relatório não existirem quaisquer provas da venda de óxido de urânio ao Iraque por aquele país. Informação 

confirmada pelo Gen. Carlton Fulford que aí se deslocou no mesmo mês mas separadamente. E pelo DGSE, 

através do seu director, Alain Chouet que confirmou ser falso o negócio em virtude de ser um consórcio francês 

quem controlava a exploração das minas e por isso eliminou categoricamente a hipótese de ser desviada qualquer 

quantidade daquele produto. Na segunda, são enviados cerca de 30 civis iraquianos residentes nos EUA ao Iraque 

em Maio de 2002, numa operação a cargo da recém-criada Joint Task Force on Iraq – JTFI, dirigida por Valerie 

Wilson (esposa de Joseph Wilson), destinados a interrogar os membros da sua família que eram cientistas 

envolvidos em projectos de armamento. Quando regressam em SET2002, conforme planeado, a resposta de todos 

eles é comum, há muito que os programas de ADM tinham sido abandonados. Foi posto termo a este programa de 

colaboração pela Direcção de Operações da CIA por supostamente haver rivalidades de competências entre estes 

dois órgãos e os seus resultados nunca foram difundidos para outras entidades da CI (Derek, 2010, p. 1).   
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reportam não terem encontrado quaisquer provas que corroborassem os factos relatados por 

estes dois informadores.  

A pesquisa por meios técnicos existiu mas foi ineficaz, as imagens obtidas eram dúbias 

e os sinais obtidos eram desadequados, não permitindo tirar qualquer conclusão acerca dos fins 

das instalações observadas ou da existência de reservas de munições químicas (WMD CR, 

2005, pp. 112-3). O indício mais forte obtido foi o avistamento da circulação de um vasto 

conjunto de camiões de um modelo específico usado para transporte de produtos químicos 

(WMD CR, 2005, p. 116). Quanto às ligações do regime à al-Qaeda, também não foram 

obtidas quaisquer provas da sua existência, apenas as de apoios a outros grupos islâmicos e a 

existência de células iraquianas no território (SSCI, 2004, p. 355). Em suma, faltou adquirir 

muita informação e houve muita que foi adquirida mas foi ignorada por interesses superiores, 

ou ainda por ser ambígua e não foi validada de maneira que levasse a concluir que os 

programas de ADM estavam definitivamente interrompidos.  

Todos os pontos anteriores contribuíram para a falha do processo de análise da 

informação. O já mencionado pensamento de grupo que se desenvolveu em torno do 

pressuposto dominante de que o Iraque possuía ADM e mantinha as capacidades de as 

produzir, não foi mais do que a consequência de atitudes tomadas na interpretação da 

informação ambígua, na confrontação com informação contrária e da ausência de informação 

clara, inculcando uma certeza tão convicta que não deu espaço ao estabelecimento da dúvida. 

Isto não significa, que não tivesse ocorrido divergências dentro da CI como foram os 

casos: dos tubos de alumínio que o Iraque sub-repticiamente comprou, um componente 

fundamental no processo de centrifugação do urânio para o enriquecer, se eram destinados ao 

desenvolvimento de armas nucleares ou outros fins; se o software que o Iraque adquiriu para os 

veículos aéreos não-tripulados (UAV), incluía mapas topográficos dos EUA ou poderiam 

transportar agentes químicos ou biológicos; das verdadeiras motivações por detrás dos 

depoimentos do informador Curve Ball de que o Iraque dispunha de instalações móveis de 

produção de armas biológicas ou dos membros do CNI; e talvez a mais importante de todas, 

perante o relato dos inspectores da UNMOVIC não terem encontrado ADM ou qualquer outra 

prova que indiciasse programas a elas associadas, não foi considerada a explicação que tal 

aconteceu porque na realidade não existiam
49

 (Jervis, 2006, p. 15 e 25). 

 Uma possível justificação para esta reacção, no âmbito dos típicos problemas 

cognitivos dos analistas, poderá residir na resistência de adaptação a nova informação, que 
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 A propósito desta falha, ficou célebre o trocadilho do Secretário de Defesa Donald Rumsfeld, “a ausência de 

prova não é prova da ausência” (apud Jervis, 2006, p. 25). 
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neste caso em particular foi levada ao extremo, onde a recusa em aceitar toda aquela que 

contrariasse o pensamento dominante foi sistemática. Exemplos desta constatação são 

inúmeros: nas NIE 2002 é descrito o Instituto de Vacinação como uma instalação fixa de 

produção de armas biológicas, quando os inspectores da UNMOVIC não encontraram qualquer 

evidência desse facto, desculparam-se atribuindo aos inspectores inexperiência, face à prática 

de negação do Iraque e à sua capacidade de decepção; apesar do Departamento de Energia dos 

EUA (DOE) ter alertado que os tubos de alumínio adquiridos não possuíam as características 

necessárias para o enriquecimento do urânio isso não foi considerado (presumivelmente porque 

não foram firmes na sua posição ou porque acreditaram que o Iraque estaria a reconstituir o seu 

programa nuclear de outra forma (WMD CR, 2005, p. 183); tanto o Bureau of Intelligence and 

Research (INR)
50

 como alguns órgãos da CIA (WINPAC
51

 e JTFI) consideraram o negócio da 

venda de urânio entre o Níger e o Iraque improvável (conclusão essa que foi partilhada com o 

MI-6), no entanto, mesmo depois da descoberta que alguns dos documentos que serviram de 

base a esta conclusão teriam sido falsificados, a direcção da CIA e da DIA não alteraram a sua 

posição (SSCI, 2004, p. 72-5 e 77); os SI da Força Aérea dos EUA enviaram vários relatórios 

informando que os UAV existentes, dada a sua reduzida dimensão destinavam-se apenas ao 

reconhecimento e seria improvável possuírem capacidade de lançamento de ADM, mas estes 

não tiveram a aceitação da CIA (Derek, 2010, p. 1; Rogers, 2003).   

 Um outro erro típico cometido pelos analistas quando não dispõem de informação 

suficiente é a tendência em formularem as suas estimativas num quadro mental de continuidade 

do status quo, também aqui se verificou. Foi nítida a ideia generalizada que as reservas, 

capacidades, intenções e planos de Saddam de desenvolver programas de ADM se mantiveram 

relativamente estáveis, apesar dos revezes sofridos entre 1990 e 1999. Aparentemente, não 

houve esforço nem vontade por parte das várias CI e executivos em avaliar se a estratégia de 

Saddam tinha-se modificado (Jervis, 2006, pp. 22-3). Como David Kay, chefe do Iraq Survey 

Group, afirmou "Uma das coisas mais difíceis de fazer no mundo das informações é discernir 

a mudança…Quando o comportamento das pessoas tem sido consistente, tende-se a predizer o 

futuro baseado no passado.” (apud Jervis, 2006, p. 23). 

Outro ponto importante que contribuiu para os erros do produto gerado fora os largos 

indícios ambíguos terem sido considerados como indicadores da existência e desenvolvimento 

de ADM. Como forma de ultrapassar a falta de provas concretas, as estimativas foram sempre 
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 É a entidade responsável pelas informações, que integra a estrutura do Departamento de Estado, cuja missão é 

prestar apoio na diplomacia. Para mais detalhes consultar http://www.state.gov/s/inr/.  
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 WINPAC - Weapons Intelligence, Nonproliferation, and Arms Control Center, destina-se ao fornecimento de 

informações para apoio à defesa de ameaças com armamento estratégico. 
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feitas com base no pior cenário, dado que a consequência de se tirarem conclusões erradas 

poderia ser catastrófico. Acabaram por sobrevalorizar as reais capacidades iraquianas. Uma 

«ingénua» explicação, é que os EUA num passado recente, sofreram a experiência traumática 

do 11SET, na qual a CI dos EUA não conseguiu perceber a situação e prevenir os ataques e 

agora não queriam cometer igual erro. 

Por último, os problemas na disseminação praticamente se resumem a uma figura, 

George Tenet, o principal conselheiro de informações do Presidente que na qualidade de 

Director da CIA, era por inerência o Director de toda a CI. O senado concluiu no relatório, que 

em várias ocasiões, Tenet manifestou mais as suas posições como Director da CIA do que 

Director da CI (SSCI, 2004, p. 28). Para aquilatar esta convicção identificam-se os seguintes 

procedimentos por si tomados: não teve em consideração e muitas vezes conhecimento das 

opiniões contrárias numa série de pontos-chave provenientes das outras agências como as 

reservas de credibilidade das fontes que inclusivamente não foram comunicadas aos políticos 

(SSCI, 2004, p. 29); não garantiu a integração da informação das várias agências nas análises 

da CIA, especialmente aquelas que eram divergentes ou que simplesmente não confirmavam as 

ideias pré-concebidas existentes (SSCI, 2004, p. 29).  

A principal ilação a retirar é que Tenet geria uma CI muito compartimentada, onde as 

análises das várias agências eram sistematicamente depreciadas ou negadas, causando um sério 

problema de integridade dos produtos analíticos apresentados aos decisores nos quais as 

perspectivas apresentadas eram na sua essência, as da CIA em representação de toda a CI. Em 

suma, não cumpriu de forma plena o seu papel de principal conselheiro de informações do 

Presidente (Gill, 2006, p. 132). 

 

 Avaliar o grau de responsabilidade dos governantes numa situação de surpresa 

estratégica e concluir até onde foi a sua influência num caso de falha de informações é sempre 

uma tarefa difícil, o que é compreensível atendendo aos custos políticos que isso porventura 

implicaria e como era expectável, este caso não foi excepção. Depois de todas as manobras 

políticas que antecederam o ataque ao Iraque, o relatório do senado americano vem inocentar o 

executivo concluindo que, das investigações realizadas “não foram encontradas provas que a 

incorrecta avaliação da CI ou o seu exagero tenha sido resultado de uma pressão política” 

(SSCI, 2004, p. 16). Em contraste, vem apontar as culpas à CI por esta não ter explicado de 

forma “precisa e adequada aos decisores políticos as incertezas” que conduziram ao rol de 

erros contidos nas NIE (SSCI, 2004, p. 16).      
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Mas na verdade existe uma extensa lista de factos indicadores de que o interesse dos 

EUA em invadir o Iraque, há muito se tinha sobreposto à descoberta da verdade. Segundo 

Cordesman, há pelo menos dois casos de acusações que nunca deveriam ter sido tornadas 

públicas. Uma respeita à afirmação dos governos dos EUA e Reino Unido da existência de 

provas que o Iraque tinha importado urânio, quando a fonte-chave Rocco Martino foi 

considerada fraudulenta e a CIA informou o MI-6 acerca da falsidade dos documentos relativos 

ao negócio. Em Março de 2002, a CIA informou a Casa Branca e outros departamentos de 

Estado que as provas relativas à compra de urânio ao Níger eram fracas, no entanto, duas 

semanas depois, o Vice-presidente Dick Cheney em declaração na CNN afirma exactamente o 

contrário, “o Iraque tem armas químicas… tem armas biológicas… e está desenvolvendo 

armas nucleares” (Cordesman, 2003, pp. 29-30; CNN, 24/3/2002). A segunda, quando o 

executivo britânico afirmou que o Iraque possuía capacidade para lançar armas químicas e 

biológicas em 45 minutos, quando na verdade, isto foi fundamentado por um único relatório do 

major iraquiano, não validado, e que mereceu sempre pouca credibilidade. 

Entre 2002 e o início de 2003, Dick Cheney visitou a sede da CIA, em 

aproximadamente dez ocasiões para discutir especificamente o trabalho em curso sobre o 

Iraque, um procedimento completamente atípico. Tanto mais, que vários analistas e chefias 

queixaram-se dessas reuniões ao próprio Ombusdman da CIA (uma espécie de provedor), 

alegando sentirem-se pressionados a fornecer conclusões que apoiassem os argumentos para a 

guerra (Leupp, 2005; SSCI, 2004, p. 456). 

Para auxiliar a passagem da ideia da ameaça que o regime de Hussein representava e a 

necessária mobilização da comunidade internacional a favor da guerra, em Agosto de 2002 foi 

criado o White House Iraq Group (WHIG). Um grupo de trabalho especialmente dedicado à 

coordenação de toda a comunicação pública feita pela administração Bush sobre a situação do 

Iraque. Este grupo estava encarregue de planear todos os discursos oficiais e redigir os 

documentos que marcavam as respectivas posições. Para o jornalista Craig Unger, o WHIG 

significou na sua essência um instrumento de marketing político, cujo único objectivo era 

“vender a guerra” (2005, p. 241). Mas o papel do WHIG não se resumiu à difusão da 

mensagem de propaganda contra o Iraque, foram vários os depoimentos de profissionais dos SI 

prestados à imprensa onde relatam a pressão a que foram sujeitos por alguns dos seus 

membros, para fornecerem histórias e imagens em prol da satisfação dos seus requisitos (New 

York Daily News, 9/10/2005). O jornalista Charlie Savage veio considerar este facto como 

“uma forte demonstração dos benefícios políticos supervenientes do poder de controlar a 

informação” (2007, p. 357). 

http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0203/24/le.00.html
http://www.nydailynews.com/front/story/357109p-304302c.html
http://www.nydailynews.com/front/story/357109p-304302c.html
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Mas a preocupação em gerar uma sensibilização generalizada sobre os perigos 

imanados do Iraque não se circunscreveu ao âmbito externo, também havia que a estender aos 

níveis hierárquicos de topo. Para isso contou com a criação do Office of Special Plans (OSP), 

cuja existência vigorou entre Setembro de 2002 e Junho de 2003. Tratou-se de um órgão do 

Pentágono criado pelo secretário-adjunto da Defesa, Paul Wolfowitz e o sub-secretário da 

Defesa Douglas Feith (este último assumiu a chefia), tutelado pelo Secretário de Defesa, 

Donald Rumsfeld (Alexandrovna, 2005). Destinou-se fundamentalmente a fornecer ao 

presidente Bush, restante executivo e chefias militares as suas próprias informações sobre o 

Iraque sem o escrutínio dos analistas da CI, deixando antever desde logo uma intenção de 

canalizar a informação que encaixasse na política anti-iraquiana da Casa Branca (Hersh, 2003). 

No artigo de Larisa Alexandrovna é revelada a descrição do OSP, feita por alguns quadros do 

Departamento de Defesa, como um grupo paranóico, composto por ideólogos que 

engendravam secretamente um plano para criar uma guerra com o Iraque (2005). Numa 

entrevista ao jornalista Neil Mackay do Sunday Herald, Larry C. Johnson (ex-agente da CIA) 

expressou a sua opinião sobre o OSP, acusando-o de “perigoso para a segurança nacional dos 

EUA e uma ameaça à paz mundial.” e acrescenta, “O OSP mentiu e manipulou as 

informações para prosseguir a sua agenda de remoção de Saddam. É um grupo de ideólogos 

com ideais pré-determinados de verdade e realidade. Apoderam-se de bits de informação para 

apoiar a sua agenda e ignoram tudo o que seja contrário. Eles devem ser eliminados.” 

(Mackay, 2003).  

Por seu turno, James Bamford, em tom mordaz, numa afirmação resume a imagem 

deixada por estes dois órgãos, “primeiro, o OSP fornece informações falsas ou exageradas; 

depois os membros do WHIG passam-nas aos jornalistas amigos
52

, já formatadas…; 

finalmente, quando a história é divulgada, os políticos apontam-nas como provas…” (2004, p. 

325).  

Também existem indicadores da relação entre a CI e o poder executivo se encontrar 

politizada. Tomando como exemplo, o processo de «purga» enfrentado por alguns analistas 

seniores e dirigentes que não comungassem dos seus pontos de vistas. Tudo começou quando o 

draft do discurso que o presidente Bush iria proferir a Cincinnati em Outubro de 2002, foi 

submetido à revisão da CIA. Em virtude deste conter explícitas acusações ao Iraque de ter 

negociado a compra de urânio ao Níger, foi solicitado insistentemente pela direcção da CIA a 

sua remoção, invocando as razões anteriormente apontadas. A contragosto, os membros do 

staff de Bush acataram o pedido mas, em compensação, encetaram o afastamento dos 
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 Os jornalistas mais notórios foram: Judith Miller (New York Times) e Robert Novak (Washington Post).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Feith
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profissionais considerados mais incómodos (especialmente aqueles que tinham funções de 

ligação, por não estarem dispostos a contra-argumentar as suas posições), à semelhança do 

caso McCone na guerra do Vietname. Uma dessas vítimas foi Bruce Hardcastle, um analista da 

DIA - especialista em assuntos do Médio Oriente e Contra-terrorismo. Por os ter desafiado, ao 

dizer “que a forma como estavam lidando com as provas era errada”, como retaliação, 

Hardcastle não foi só demitido como o seu cargo foi extinto (Unger, 2007, pp. 261-3). 

Entretanto, outras medidas mais moderadas foram tomadas, destacando-se o impedimento 

criterioso de alguns membros da CI de participarem em reuniões cujo tema fosse o Iraque 

segundo ordens do sub-secretário de Estado, John Bolton. Um dos episódios mais caricatos 

ocorre quando Bolton proíbe o director do INR, nada menos que o SI do próprio Departamento 

de Estado, Greg Thielmann, de estar presente em futuras reuniões depois de este ter 

questionado os falsos documentos do negócio do urânio (Unger, 2007, pp. 263). 

A transcrição de um excerto de um e-mail enviado por Valerie Wilson a um agente
53

 da 

CIA, quando este colocou em causa a credibilidade de Curve Ball e propôs que fosse feita uma 

pesquisa que confirmasse a validade dos dados por ele relatados, antes de Colin Powell fazer a 

sua comunicação perante o CSNU em 06 de Fevereiro de 2003 (destinado a dar conta da 

existência de ADM), também é indiciadora dos objectivos da Casa Branca. Valerie respondeu-

lhe nestes termos, “Vamos manter em mente que esta guerra vai acontecer independentemente 

do que Curve Ball disse ou não disse, e aqueles que decidem provavelmente não estão muito 

interessados se Curve Ball sabe sobre o que está a falar.” (SSCI, 2004, p. 249). Apesar da 

comissão do senado ter classificado esta atitude como negligente, isto pode ser interpretado 

como revelador do estado de espírito de frustração em que Valerie se encontrava, considerados 

os seus esforços infrutíferos e do seu marido em revelar a verdade durante o ano anterior e o 

seu elevado profissionalismo que aliás caracterizou toda a sua carreira
54

. 

                                                 
53

 Este agente cuja identidade não foi revelada, juntamente com especialistas em guerra biológica do INR, tinha 

razões para duvidar se Curve Ball era quem afirmava ser, uma vez que já o tinha conhecido pessoalmente no 

passado, para além disso, as imagens não revelavam qualquer existência de instalações na localização por si 

indicada (SSCI, 2004, pp. 149-50; Gill e Phythian, 2006, p. 132). 
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 Em 2003, Joseph Wilson fez várias tentativas, junto da Casa Branca para corrigirem as acusações públicas da 

compra de urânio. Perante a indiferença do executivo, em 08 de Março de 2003 fez declarações à CNN 

desmentindo o seu alegado desconhecimento acerca da existência de provas que tudo se trataria de uma invenção. 

A partir dessa data, foi-lhe movida uma autêntica campanha de desacreditação a partir do gabinete do vice-

presidente, que viria a culminar com a revelação da identidade secreta da sua mulher, Valerie Wilson, a 14 de 

Julho de 2003 na coluna do jornalista conservador Robert Novak (Wilson, 2004, pp. 325-6; Unger, 2007, pp. 312-

3). Wilson afirmou em várias entrevistas como nas memórias publicadas em 2004 com o título “The Politics of 

Truth”, que membros da administração Bush revelaram a condição da sua mulher como vingança pelo artigo de 

opinião que escrevera com o título “What I Didn't Find in Africa”, publicado no New York Times em 6 de Julho 

de 2003. Este acontecimento, que configura um crime ao abrigo do Intelligence Identities Protection Act of 1982, 

transformou-se num escândalo mediático - Plamegate e originou uma batalha judicial, que terminou com a 

condenação de Lewis Libby, chefe de gabinete de Dick Cheney, a 30 meses de prisão (Público, 05/06/2007).   



 74 

 Em 23 de Março de 2003, num artigo do New York Times é revelado que vários 

analistas da CIA admitiram terem sido pressionados a adaptar os seus relatórios sobre o Iraque 

aos objectivos políticos da administração Bush, e em particular, em encontrar provas ou criá-

las que ligassem o regime à al-Qaeda (Risen, 2003). 

Contrariamente às conclusões do senado, existiram muitos indícios de que a CI dos 

EUA foi pressionada para aceitar informação de fontes com credibilidade limitada (nalguns 

casos recorreram inclusive à mentira), como para exagerar a sua própria importância. Para isso 

contaram com a criação do WHIG e do OSP, o espelho da determinação da administração Bush 

no controlo da informação, dando oportunidade a uma escolha selectiva daquilo que fosse ao 

encontro das suas prioridades, ao estabelecimento dos seus próprios canais de informações e a 

rejeição de todas as informações que contrariassem os seus intentos. Todo este ambiente 

institucional criado, fez de um cenário hipotético uma realidade, permitindo assim obter a 

interpretação que melhor justificava uma acção militar. Só assim se explica, a ampla distorção 

entre o cenário estimado nas NIE, e as conclusões a que foram chegando a maior parte dos 

profissionais da CI norte-americana no decurso do processo de análise. Toda esta pressão 

parece ter vindo principalmente do Gabinete do Vice-Presidente e do Gabinete do Secretário de 

Defesa.  

 

O adversário, neste caso Saddam Hussein, também não pode ser absolvido da acusação 

de que era imputado até serem findadas as buscas após a invasão e desresponsabilizado pelo 

sucedido. Uma parte considerável das falhas registadas no processo analítico e das erróneas 

premissas dos executivos dos Estados líderes da coligação (e da opinião da própria comunidade 

internacional) está intimamente relacionada com o seu comportamento. 

 Recuemos ao período da presença da UNSCOM no território. Os inspectores durante o 

tempo da sua permanência tiveram sempre o trabalho dificultado pelo regime. Da longa lista de 

obstáculos criados pelo regime de Saddam contam-se: atrasos sistemáticos no cumprimento 

dos pedidos; impedimentos de acesso a certos locais; falta de apresentação de provas de 

destruição de armamento que tanto afirmavam terem-na feito; descoberta de instruções 

deceptivas relativas a procedimentos de, como camuflar os propósitos das instalações visadas 

ou fazê-las parecer que estavam inoperacionais; ou ainda instruções destinadas à ocultação de 

documentação. Todos eles consistentes com a intenção de conciliar as actividades de produção 

de ADM com a presença dos inspectores (Betts, 2007, p. 599).  
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Posteriormente, no período que mediou entre a saída da UNSCOM e a entrada da 

UNMOVIC, era do conhecimento dos SI ocidentais envolvidos na monitorização das 

actividades iraquianas, a prática corrente do Iraque usar habilmente empresas de fachada, 

Estados intermediários e outros meios falaciosos na obtenção de diversos produtos como forma 

de contornar as sanções impostas pela ONU. O alerta surgiu quando usou um intermediário na 

aquisição de material de duplo-uso como eram os tubos de alumínio, isso significou para 

alguns SI
55

 que o Iraque preparava o enriquecimento de urânio para o seu programa de 

armamento nuclear.  

Durante a presença da equipa da UNMOVIC no terreno, os inspectores foram 

novamente pressionados e por vezes mesmo impedidos de cumprir a sua missão. Nos casos 

onde houve cooperação do Estado iraquiano e foi possível aceder a muitos dados e instalações 

importantes, foi conseguida à custa da ameaça do uso da força. A experiência vivida pelos 

inspectores da ONU diz-nos que as autoridades iraquianas só confessavam as actividades 

quando eram confrontados com a evidência directa. Neste ponto, é natural aceitar que a 

insistente negação e decepção usada pelo Iraque contribuiu fortemente para suposições e 

inferências razoáveis da existência de material proibido (Jervis, 2006, pp. 27-8). 

 

3.3 Análise Comparada 

 Com estes estudos de casos demonstrou-se que, as causas das falhas aqui evidenciadas 

comparadas com as relacionadas à surpresa clássica, enquadram-se na teoria da surpresa 

estratégica. Conclui-se então, da manutenção na íntegra da sua validade com a diferença que as 

suas limitações até se agravaram não obstante a evolução tecnológica, quando se enfrentam 

ameaças não-convencionais. Consideradas as variáveis onde se situam as falhas, poder-se-á 

afirmar no caso do ataque de 11SET, o sistema de informações dos EUA e respectivo 

executivo pecou por defeito, enquanto na avaliação feita acerca do Iraque possuir ADM, pecou 

por excesso (ver tab. 2). Em suma, os SI operarem com justo equilíbrio é uma aspiração 

puramente idealista. 

Tal como previsto no modelo preconizado por Betts, verificou-se que as conclusões das 

investigações apontam para problemas significativos ocorridos na pesquisa, na análise e no uso 

que os decisores fizeram dela. Porém, como os relatórios oficiais estão vincadamente marcados 

por um viés político, por uma retrospectiva excessiva e ocultam muita informação relevante, 
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 O DOE quando obteve esta informação, apesar de fazer saber que os tubos não reuniam as características 

necessárias, fez notar que uma das sanções impostas pela ONU proibia o Iraque de importar qualquer material 

destinado ao uso militar convencional, logo esta tentativa de ocultar a compra não deveria discriminar as duas 

principais hipóteses (SSCI, 2004, pp. 20-1 e 106). 
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em especial os relativos ao Iraque (o que só reforça a suspeita sobre o poder político), não nos 

é permitido validar o seu modelo piramidal invertido onde considera os decisores políticos 

como os principais responsáveis da surpresa. Quanto muito, poderá especular-se no caso do 

11SET, o problema foi predominantemente uma falta de informação relevante (pesquisa).  

Casos/Variáveis Ataque de 11SET Inexistência de ADM no Iraque 

Direcção e 

Planeamento 

Limitada. A fraca liderança não permitiu o 

respeito pelas prioridades e que fossem 

afectados os recursos necessários. 

Vigorosa. A orientação dada pautou-se por 

uma enorme rigidez assente nos 

pressupostos da sua existência e por isso a 

sua condução centrou-se na produção de 

informações que os confirmassem. 

Informação 

Adquirida 

Reduzida. As fontes humanas eram 

escassas, a pesquisa de imagens inútil e a de 

comunicações pouco significativa.  

Elevada. Entre os óbices principais da 

informação obtida contam-se: a falsidade, a 

ambiguidade, a obsolescência e a rejeição.    

Relacionamento  

dos Indícios 

Fraco. Havia indícios que possibilitariam 

perspectivar o evento, nomeadamente: as 

reuniões secretas, as ligações à Al Qaeda, as 

viagens, o interesse invulgar por escolas de 

voo, o teor das conversas telefónicas, 

vigilância de edifícios federais...  

Forte. Houve um excessivo aproveitamento 

de indícios, inclusive os mais ambíguos, que 

favorecessem a construção do argumento da 

existência e desenvolvimento de ADM.  

Imaginação Escassa. Não conceberam que ataques 

contra interesses dos EUA fossem dirigidos 

a alvos no seu território e caso tal ocorresse 

seria por células residentes. 

Grandiosa. Como forma de ultrapassar a 

falta de provas concretas e a ambiguidade 

dos indícios, as estimativas foram sempre 

feitas imaginando uma realidade que 

condizia com os pressupostos iniciais. 

Informação  

Contrária 

Reduzida. Foi obtida insuficiente 

informação que permitisse desafiar a 

sabedoria convencional. 

Elevada. O problema residiu no elevado 

nível de rejeição a que esta foi sujeita. 

Partilha da 

 Informação 

Escassa. Em grande parte, devido à fraca 

coordenação e relação entre as agências que 

compõem o sistema de informações 

(diferenças de cultura, rivalidades de 

competências). 

Elevada. Quer entre os vários SI da CI dos 

EUA, como entre SI de vários Estados. 

Porém, muita era pouco credível, ou quando 

o era, por ser contrária aos objectivos 

políticos, foi rejeitada.  

Intensidade 

 dos alertas 

Fraca. De entre todos os relatórios 

apresentados, apenas um alertou para a 

iminência de um ataque em território dos 

EUA, mesmo assim foi bastante vago. 

Forte. Em virtude das estimativas terem 

sido sempre feitas com base no pior cenário, 

os alertas pautaram-se por um enorme 

alarmismo. 

Reacção 

Política 

Apática. A inacção política foi quase 

sempre uma constante, devido em grande 

parte à desvalorização que o executivo fez 

da ameaça. A falta de decisão perante os 

alertas mesmo sendo pouco objectivos. 

Exacerbada. Verificou-se uma intensa 

pressão sobre a CI, em paralelo com uma 

excessiva preocupação em controlar a 

informação de maneira a torná-la conforme 

com os seus intentos ao ponto de criar dois 

órgãos para o efeito: o WHIG e o OSP.   

 

Tabela 2: Análise comparativa da intensidade das variáveis causais das falhas. 

 

 Enquanto no do Iraque, pela forma como foram produzidas e disseminadas as 

informações (em particular da CIA), a forma como a administração Bush interpretou a falta de 

informação em conjugação com os comportamentos de alguns membros do executivo e seus 

assessores face à CI, tudo indicia que a falha foi essencialmente política. Ela foi resultado de 

um objectivo estratégico bem definido em ordem a uma agenda política pré-determinada, mas 

que seria necessário fundamentá-la à custa dos SI. Este facto veio comprovar o quanto é difícil 
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a separação entre uma falha de informações e uma falha política, sugerindo que ambas são 

indissociáveis. Mas também, como nos alerta Dennis Gormley, as “informações de baixa 

qualidade são mais susceptíveis à manipulação” (2004, p. 9). 

A verdadeira novidade é-nos trazida pelo 11SET no âmbito dos problemas da partilha 

das informações, onde uma parte da falha residiu no relacionamento entre as informações 

estratégicas e as informações de segurança. Se antes, existia uma clara separação entre aquilo 

que eram as missões de uns e de outros, as ameaças transnacionais como o terrorismo 

transnacional, vêm agora exigir uma estreita colaboração entre eles e com isso, toda uma 

alteração de mentalidades e das arquitecturas vigentes.  

  No que concerne às implicações estratégicas dos dois casos aqui analisados, tiveram 

uma magnitude apenas comparável à II Guerra Mundial. O 11SET levou os EUA a lançar a sua 

“Guerra Global contra o Terrorismo” (GWOT) apadrinhada por tantos outros Estados 

ocidentais e criando inclusive solidariedades com quem competem tradicionalmente - Rússia e 

China. Enquanto o caso das ADM no Iraque, envolveu cerca de quatro dezenas de Estados
56

 

num conflito ilegal e injusto, tornou a região do médio-oriente ainda mais instável, acicatou as 

rivalidades entre o mundo árabe e ocidental de matriz cristã, e aumentou a fricção entre os 

EUA e as grandes potências da Eurásia – França, Alemanha, Rússia e Irão. Estes 

acontecimentos, que marcaram indelevelmente as actuais RI, vieram evidenciar as fragilidades 

dos SI e por em causa o seu papel na segurança do Estado e até na segurança internacional. 

Mas também as suas relações com os decisores políticos. Aos SI foi-lhes atribuída a maior 

parte da culpa do sucedido, transformando-os em autênticos «bodes expiatórios», ocasionando 

mais uma vez, como aconteceu com Pearl Harbor, um profundo debate interno sobre o seu 

funcionamento e consequentemente suscitando transformações legislativas no sector de 

segurança e organizacionais nas CI de alguns Estados, com particular destaque para os EUA, 

Reino Unido, Canadá, Espanha, Portugal entre outros (Born e Leigh, 2005, p. 13). 

 Estes dois acontecimentos, em resultado do efeito cumulativo de fracassos operacionais 

e decisões políticas desadequadas, contribuíram drasticamente para o descrédito da imagem 

dos SI. Contudo, em caso algum este estigma de desconfiança deve exceder o reconhecimento 

da sua importância, e muito menos alastrar às instituições políticas, pois tal implicaria uma 

perda de apoio e resultaria numa clara perda de eficácia. A solução equilibrada para este 

problema, vulgarmente adoptada pelos regimes democráticos, é sujeitar os seus SI a 

mecanismos de controlo específicos tutelados por diversas instituições (DCAF, 2006). É o que 
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 Quatro países participaram com tropas durante a fase inicial da invasão, que decorreu de 20 de Março a 1 de 

Maio. Os EUA tinham no teatro de operações 248000 efectivos, Reino Unido - 45000, Austrália -2000, e a 

Polónia - 194, 36 outros países foram envolvidos após a primeira fase.  
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será abordado no capítulo seguinte, onde se procurará compreender em que medida a 

democracia pode limitar esta actividade. 
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4 AS INFORMAÇÕES EM DEMOCRACIA   

 

Com a intensificação das ameaças transnacionais, os governos em nome da defesa dos 

interesses da segurança nacional têm vindo a reclamar maiores poderes de actuação para os 

organismos ligados à segurança e defesa do Estado, onde se incluem os SI
57

, aumentando assim 

o risco de serem cometidas certas arbitrariedades (Gill, 2003, pp. 8-9). Por outro lado, também 

é preocupação do controlo, a eficácia da actividade desenvolvida pelos SI sem descurar o 

respeito pelos direitos, liberdades e garantias individuais (Gill, 2003, p. 19). Constata-se assim, 

a difícil tarefa de conciliar os imperativos de segurança com os valores fundamentais da 

democracia, cujo equilíbrio só é passível de ser alcançado se existir um controlo eficaz (Born e 

Leigh, 2005, p. 13). Para se compreender como se estabelece a relação entre os SI e um Estado 

democrático é o objectivo deste capítulo. 

 

4.1 Do Controlo em Democracia 

Para Jorge Miranda, o conceito de democracia respeita à “forma política em que o 

poder é atribuído ao povo e em que é exercido de harmonia com a vontade expressa pelo 

conjunto dos cidadãos titulares de direitos políticos” (1992, pp. 141-2). Não significa isto, que 

o poder é exercido de forma directa pelo povo, mas sim, ser a ele quem compete manifestar a 

sua vontade nas formas constitucionais previstas na escolha dos seus representantes, onde o 

modo de participação político mais característico é a eleição. Daqui decorre a necessidade da 

existência de instituições representativas, onde residem os poderes delegados pelos cidadãos. 

Admitida essa delegação, como alicerce de um regime democrático, torna-se fundamental 

evitar eventuais riscos de condutas por parte de quem governa que venham a prejudicar os 

interesses de quem delega. A solução para esse problema centra-se no desenvolvimento de 

mecanismos de controlo, daí figurar entre os vários princípios democráticos que qualquer 

ordenamento constitucional se deve pautar, o da separação de poderes em executivo, judicial e 

legislativo, e o da fiscalização jurisdicional dos actos de poder (Miranda, 1992, pp. 189-91).  

No tocante à administração pública, os seus órgãos e agentes têm as suas competências 

e poderes fixados por lei, logo, devem agir na sua conformidade. Com vista a salvaguardar 

eventuais arbitrariedades e abusos, ela deve sujeitar-se a mecanismos de controlo (DCAF, 

2003, p. 1). Quanto mais desenvolvido e consolidado for um regime democrático, mais 
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 Como exemplos de instrumentos legislativos aprovados que ilustram a maior concessão de poderes de acção ao 

sector de segurança de alguns Estados temos: o Patriot Act (EUA); o Anti-Terrorism Act (Canadá); o Anti-

Terrorism,Crime and Security Act (Reino Unido). 
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eficientes e eficazes são os seus mecanismos de controlo sobre o poder executivo e a respectiva 

administração pública.  

Antes de efectuar-se a abordagem propriamente dita à relação entre as informações e o 

Estado democrático é necessário efectuar alguns esclarecimentos terminológicos usados neste 

contexto. O termo „controlo interno‟ é utilizado quando esse é exercido por órgãos da própria 

administração, ou seja, integrantes do poder executivo, enquanto „controlo externo‟ é o 

efectuado por órgãos alheios a ela, vinculados geralmente aos poderes legislativo e judicial. De 

acordo com a perspectiva anglo-saxónica, control (controlo, em sentido restrito) e oversight 

(supervisão/fiscalização – em português a expressão abarca os dois significados não deixando 

de ser contudo um tipo de controlo) estariam em níveis distintos. Enquanto o control refere-se 

à monitorização dos actos quotidianos de gestão da administração, sendo a responsabilidade 

primordial do poder executivo, oversight refere-se às atribuições do poder legislativo e judicial 

(caso se verifiquem) em verificar se o executivo, e consequentemente, a administração, se 

conduz de acordo com os princípios legais e constitucionais (Born, 2004. p. 4). Na mesma 

linha, mas numa forma mais detalhada, Marina Caparini sustenta que o control deve ser 

entendido sob duas perspectivas (2007, p. 8). A primeira, respeitante ao controlo político, 

designa por “controlo executivo”, referindo-se este às directivas ministeriais emanadas que 

estipulam as orientações e os procedimentos relativos ao acompanhamento das actividades 

exercidas por um serviço público. Na segunda, que identifica por “controlo administrativo”, 

refere-se à supervisão e gestão interna do serviço em causa como instituição burocrática
58

, 

onde se incluem o conjunto das normas internas reguladoras do seu funcionamento. Para o 

termo oversight, a autora propõe igualmente duas abordagens (Caparini, 2007, p. 9). Uma, 

entendida como a acção que procura avaliar um serviço em termos de eficácia e de eficiência, 

ou seja, a sua capacidade em cumprir as missões para as quais está mandatado e o poder de as 

realizar despendendo um mínimo de recursos, esforço e tempo. A outra, em que concerne à 

avaliação da sua actuação em termos de conformidade com as normas legais e éticas. 

Subjacente aos termos control e oversight está associado o conceito de accountability, 

que em português significa „prestação de contas‟. Trata-se de um procedimento inerente à 

actividade pública e deve ser entendido como o “processo de informação onde um órgão está 

sob a obrigação legal a responder de forma sincera e completa a questões colocadas por uma 

autoridade investida de poderes para o efeito” (Hannah et al., 2005, p. 12). Posto isto, o 

controlo (em sentido restrito) envolve um conjunto de parâmetros e limitações legais aos quais 
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 “Sistema administrativo baseado na organização em serviços e na divisão de tarefas, que privilegia as funções 

hierárquicas de maneira a dispor de uma grande quantidade de trabalho de uma forma rotineira”. Definição em 

http://www.infopedia.pt/. 
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a administração se deve cingir, já a fiscalização se refere ao legítimo poder de determinadas 

instituições e autoridades de averiguar o cumprimento das suas atribuições em conformidade 

com o quadro legal. Enquanto accountability diz respeito ao dever da administração de prestar 

contas sobre os seus actos (DCAF, 2003. p. 1). 

Existe ainda um outro termo, este paralelo ao de oversight designado por review 

(revisão) e distingue-se do primeiro segundo o critério de quando é realizado o controlo. O 

oversight pressupõe um controlo ao longo de todo o processo, ou seja, desde a intervenção do 

órgão controlador antes de cometida a acção do controlado até depois da sua realização. Já no 

caso da review respeita forçosamente a uma fiscalização retrospectiva. Acrescenta-se ainda, 

enquanto a prática de oversight é comum ao poder legislativo em regimes presidencialistas, já a 

de review é mais usual em modelos parlamentares (Gill e Phythian, 2006, p. 151). 

Se o controlo e fiscalização são essenciais para a administração pública em geral, 

particular atenção é dada ao sector de segurança do Estado, visto ser aquele que engloba os 

órgãos que detêm a legitimidade do uso da força ou ordenar o seu uso ou ainda, que de alguma 

maneira com eles se relacionam. 

 

4.2 O Controlo das Informações  

De entre os vários órgãos constitutivos do sector de segurança do aparelho de Estado, 

os SI são ainda aqueles que se têm mantido um pouco à margem dos padrões tradicionais do 

controlo, comparativamente a outros órgãos do deste sector (DCAF, 2003, p. 2). Segundo 

Glenn Hastedt, são várias as razões que podem justificar esta situação (1991, pp. 13-5).  

Em primeiro lugar, o autor destaca a natureza da sua actividade que por definição é 

sigilosa para ser eficiente e eficaz. Por princípio, aos SI está vedada a revelação pública das 

suas acções sob pena de se colocarem numa posição vulnerável, mormente perante os seus 

congéneres e entidades alvo. O problema é que, conforme Caparini alerta, o sigilo fornece as 

condições ideais para o encobrimento de operações não autorizadas ou condutas condenáveis 

(2007, p. 17).  

Uma segunda razão apontada por Hastedt prende-se com o aspecto da actividade de 

informações ser considerada mais uma arte do que propriamente uma ciência. No seu 

entendimento, este facto leva os seus profissionais a reclamarem para si uma certa 

discricionariedade no exercício das suas funções, quer se trate da elaboração do planeamento, 

interpretação de dados, decisões sobre linhas de análise ou condução das operações. Isto não é 

mais do que o reflexo de uma nítida falta de confiança no conhecimento e competência dos 

entes controladores, especialmente daqueles que nunca tiveram qualquer vínculo ou relação 
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com a actividade ou simplesmente não usufruíram de assessoria por quem teve. Por 

conseguinte, é fundamental que os elementos dos órgãos de controlo sejam dotados de 

conhecimento desta área porque só assim é possível a detecção de condutas irregulares e 

saibam objectivamente sobre o que devem indagar. A propósito desta questão, Caparini 

sustenta que esse significativo poder discricionário dos profissionais de informações no 

desenvolvimento das suas tarefas, traduz-se numa esfera de autonomia e como tal, deverá ser 

interpretada como necessária para evitar a «politização» da actividade. Mas, não deixa de 

reconhecer que se torna um desafio acrescido aos agentes controladores quando combinado 

com o sigilo (2007, p. 18). Thomas Bruneau realça igualmente, que a experiência tem 

demonstrado existirem dificuldades no exercício do controlo da actividade pelo poder 

legislativo por desconhecimento dos parlamentares e assessores das particularidades da 

actividade, para além do facto de em muitos países, mesmo em democracias consolidadas, os 

governos por vezes colocarem entraves à fiscalização (2000, pp. 23-4). 

Uma terceira razão identificada por Hastedt está ligada ao relativo desinteresse que os 

decisores políticos nutrem pelas informações. Este desinteresse tem algo de cínico, porquanto é 

mais vantajoso alegar desconhecimento para negar ou isentar-se de qualquer responsabilidade 

do que serem confrontados com a associação dos seus nomes a um fracasso das informações ou 

a uma operação condenável. Como refere Caparini, há uma tendência dos decisores políticos 

recorrerem ao princípio da „negação plausível‟ (a expressão alternativa é „ignorância 

premeditada‟) quando estão em causa operações sensíveis como é o caso das operações 

cobertas, numa clara tentativa de se isolarem das suas consequências políticas quando tornadas 

públicas (2007, p. 18). Outro contributo é-nos apresentado por Bruneau, quando aponta haver 

um certo menosprezo dos parlamentares em tomar parte de comissões de fiscalização por estas 

lhes trazerem poucos ganhos políticos, porque grande parte das actividades destas comissões 

têm carácter sigiloso. Há ainda casos de parlamentares temerem participar numa comissão 

onde tenham de lidar com temas relacionados com eventuais arbitrariedades do Estado ou 

outros assuntos que simplesmente preferem ignorar (Bruneau, 2000, pp. 23-4). 

A quarta e última razão elencada por Hastedt deriva da discussão quanto à forma como 

se pode controlar esta actividade, fruto das diferentes percepções sobre o papel das 

informações. Para uns, o controlo é considerado como essencial na prevenção dos SI de 

envolverem-se em actividades ilegais. Para outros, o argumento baseia-se na necessidade dos 

profissionais de informações não estarem adstritos a um quadro legal rígido por limitar a sua 

eficácia e prejudicar a defesa de interesses maiores como a segurança nacional. Na mesma 

linha de pensamento, Caparini considera quando se está em presença de uma situação de 
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ameaça à segurança nacional, poderá dar-se uma restrição dos direitos individuais e justificar 

acções por parte do Estado que numa situação normal não seriam aceites (2007, p. 18). Por 

exemplo, as detenções de suspeitos de terrorismo realizadas pela CIA fora do território dos 

EUA e transportados para Guantanamo, operadas muitas vezes com o desconhecimento (ou 

alegado) dos governos dos Estados em que ocorriam. São estes motivos que explicam porque 

os SI não estão sujeitos aos mesmos requisitos de exigência, fazendo deles os órgãos do Estado 

menos controlados e juntamente, os mais difíceis de controlar (DCAF, 2003, p. 2).  

Apesar de ser inquestionável a importância dos SI na segurança e defesa do Estado, 

constata-se o seguinte dilema: a necessidade de conciliar o secretismo, condição da sua 

actividade e a transparência das actividades estatais, essencial numa democracia (Born, 2004, 

p. 4). Associada a esta dicotomia surge uma outra preocupação, a garantia dos SI 

desenvolverem as suas actividades de maneira consentânea com os princípios democráticos, 

evitando abusos e arbitrariedades contra essa ordem democrática e contra os direitos e 

garantias fundamentais dos cidadãos (Bruneau, 2000, pp. 15-6).  

A história do séc. XX está repleta de exemplos do uso inapropriado por alguns líderes, 

como Hitler, Mussolini, Estaline, fizeram dos seus SI no sentido de satisfazerem as suas 

ambições imperialistas, quer na preparação e suporte do processo expansionista, como na 

subjugação de outros Estados e das suas populações (DCAF, 2003, p. 2). Mas esta é apenas 

uma face da moeda, visto tratarem-se de acções no plano externo, mas também importa 

considerar as do plano interno, sem dúvida as mais visíveis e abrangentes, que apesar de não 

ser o foco deste trabalho, não pode ser descurado nem dissociado do tema em discussão, dado o 

controlo se exercer em todo o espectro da actividade. É neste campo específico, que os SI 

suscitam mais desconfiança e por vezes até repúdio por estarem associados à imposição de 

regimes totalitários. Isto deve-se ao estreito vínculo dessa actividade com a repressão e os 

abusos promovidos por todos os governos autoritários que deles fizeram uso num passado 

recente, com destaque para os da América Latina, Médio Oriente, Europa Oriental e também 

Portugal. Usados para garantir a sobrevivência do regime, centraram-se na segurança interna, 

perseguindo dissidentes ou pessoas consideradas subversivas, os SI permaneceram associados 

às ditaduras e a todos os males causados por esses governos, mesmo depois da instauração de 

democracias (Bruneau, 2000, pp. 2-4). 

Uma vez imprescindível a actividade de informações, torna-se necessário que num 

Estado dito democrático, ela se encontre sujeita a um rígido controlo interno e externo, 

assegurando-se desta forma que os órgãos controlados actuem de acordo com a lei. Por outro 

lado, esse controlo não pode constituir um obstáculo à actividade, nomeadamente quando está 



 84 

em causa a segurança nacional ou em última instância, a sobrevivência do Estado (Ugarte, 

2003, p. 102). Em Estados com democracias consolidadas, este dilema é resolvido através da 

implementação de mecanismos institucionais de controlo e fiscalização, cujo papel é conciliar 

simultaneamente a maximização do controlo democrático e a eficácia dos SI. A existência 

deste tipo de mecanismos deve ser interpretada como um princípio de boa conduta política, 

condição necessária à garantia de que os fins para os quais foram criados são respeitados. Isto 

permite a prevenção dos SI não instrumentalizar e abusar das prerrogativas de que gozam 

excedendo as competências para as quais estão mandatados, assim como a optimização dos 

seus recursos (Bruneau, 2005, pp. 1-3). Independentemente da forma particular de controlo 

adoptado nos vários Estados democráticos, aquele que se revela mais directo e relevante para 

além do exercido pelos próprios SI (o administrativo), é o exercido pelos poderes: executivo, 

legislativo e judicial. Cada uma destas entidades que comunga com as restantes, de um carácter 

formal-legal desempenha o seu papel específico no âmbito geral do controlo, cuja finalidade é 

somente a de proporcionar garantias da legalidade, da proporcionalidade e da adequabilidade 

de actividades necessariamente realizadas em segredo (Caparini, 2002). 

Ao controlo exercido pelas quatro entidades acima referidas, junta-se-lhe um outro com 

o mesmo carácter mas não tão comum, o exercido por entidades independentes especialmente 

investidas de poder de fiscalização designadas por „Órgãos de Revisão Externos‟ (Born e 

Leigh, 2005). Em último lugar, a própria sociedade civil, esta com um carácter informal, 

perfazendo assim um total de seis categorias possíveis no universo de quem exerce o controlo 

democrático (Born, 2004). Em virtude das arquitecturas de controlo variarem em função do 

Estado onde vigoram, nem se verificar a sua adopção em simultâneo, não é possível 

particularizar todas as combinações possíveis. Por estas razões, irá ser apresentada apenas, a 

forma tipificada como o controlo é exercido em cada uma destas instâncias segundo uma 

classificação quanto ao órgão que o exerce.  

 

 Este tipo de controlo interno refere-se aquele que se inscreve na esfera dos próprios SI, 

realizado primeiramente pelo titulares da direcção do organismo. No entendimento de José 

Ugarte, este controlo (que o autor designa por „controlo profissional‟) é exercido sobre a 

conduta dos seus subordinados e sobre a conformidade das actividades realizadas com os 

planos em vigor e as determinações emanadas superiormente
59

 (2003, pp. 107-8). Este controlo 
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 Em aditamento, trata-se de um controlo hierarquizado, originado em primeira instância no Director do serviço e 

que se vai desenvolvendo no sentido descendente ao longo dos escalões da direcção. 
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revela-se de duas formas: através da imposição de um quadro normativo que regula a 

actividade (carácter formal); ou pela socialização e tomada de consciência dos seus 

profissionais (carácter informal). 

 

Ugarte considera que este nível de controlo se realiza em três linhas de acção: na 

correcta administração dos recursos humanos e técnicos em relação às tarefas definidas e 

missões institucionais; na aplicação adequada dos recursos financeiros destinados ao serviço, 

garantindo a sua utilização racional no cumprimento das missões atribuídas; que os 

procedimentos usados estejam de acordo com as directivas e respeitem as normas 

regulamentares, legislativas e constitucionais (2003, p. 108). A toda esta regulamentação 

deverá estar implícito um dever de informar o registo de qualquer acção ilegal aos seus 

superiores, estabelecer o canal apropriado para o fazer e as consequentes medidas punitivas 

(Born e Leigh, 2005, p. 46). Para satisfazer este desiderato, Gill considera que o mecanismo 

mais adequado é o estabelecimento de auditorias internas, embora reconheça que são pouco 

eficazes como demonstra com alguns exemplos da CIA
60

 e do FBI (1994, p. 254).  

   

Para além desta caracterização formal-legalista, importa considerar uma outra, a de 

carácter informal. De acordo com Caparini, a actividade das informações exige elevados 

padrões morais e éticos dos seus profissionais, entre os quais se destacam a: honestidade, 

lealdade, neutralidade política, obediência e a consciencialização dos princípios democráticos 

(2007, p. 11). Ao grau de assimilação destes valores está inerente o risco de condutas 

condenáveis e contrárias aos interesses da direcção e do executivo como a: corrupção, 

envolvimento em acções ilegais, abuso de poder, subversão do serviço ou a imparcialidade 

política das análises produzidas. Para minimizar estes riscos, os SI dedicam especial atenção a 

todo o processo de socialização profissional dos seus agentes, indo desde o recrutamento, 

passando pela formação e treino na fase final, até à própria pressão entre pares na rotina diária 

de trabalho. O objectivo é incutir vincadamente os valores exigidos, no sentido de ser criada 

uma verdadeira cultura organizacional (entenda-se código deontológico) e ao mesmo tempo, 
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 Sobre a CIA, Gill recorda que a agência possuía vários órgãos com função de auditoria interna com principal 

destaque para o gabinete do Inspector-Geral, o qual era nomeado pelo Director da CIA e a ele se reportava. 

Mesmo assim, nenhum desses órgãos foi capaz de identificar os desvios de conduta e as falhas descobertas pela 

Comissão Church na década de 70, nem no caso Irão-Contras na década de 80. Esses factos acabaram por levar o 

Congresso dos EUA a decidir pela independência do cargo de Inspector-Geral em 1989. 

4.2.1.1 De Carácter Formal-Legal 

4.2.1.2 De Carácter Informal 
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auto-regulável. Caparini refere-nos ainda outra possibilidade de controlo de cariz informal de 

alguma forma relacionada com a primeira, aquela que respeita a uma fuga de informação 

protagonizada por um profissional, mas cuja identidade é intencionalmente ocultada, 

denominado vulgarmente por “whistle-blower”
61

 (2007, p. 11). Aqui, o propósito é chamar a 

atenção política ou da opinião pública para a ocorrência de práticas reprováveis no seio dos SI 

sem sofrer represálias, em nome dum maior interesse público apesar da sua obrigação de 

confidencialidade e lealdade para com os seus superiores.  

 

Sintetizando na perspectiva de Hans Born, o controlo interno orgânico deve ser 

entendido como, o conjunto de normas e procedimentos orgânicos orientados para o 

estabelecimento de condutas e prevenção de abusos dos profissionais de informações (2004, p. 

4). Este, deve ser acompanhado pela formação de quadros conscientes da necessidade de 

exercerem esta actividade sob princípios democráticos e da sua avaliação de desempenho, tido 

em conta a exigência desse comprometimento (Born, 2004, p. 4). O importante é que esse 

conjunto de normas e procedimentos orgânicos seja do conhecimento do governo, para que em 

caso de falha das auditorias internas, este possa avaliar possíveis desvios. Entra-se assim no 

patamar seguinte, o controlo executivo. 

 

 Numa ordem constitucional democrática, o poder executivo necessita tanto de poderes 

que permitam um grau suficiente de controlo sobre os seus SI, como o de solicitar informações 

a partir deles, a fim de desempenhar as suas responsabilidades como membros eleitos, 

governando em nome do povo. O poder de tutela espera dos SI total lealdade na execução das 

políticas do governo, como carece de informação e um controlo adequado para poder prestar 

contas ao parlamento do uso que deles faz no quadro das suas competências legais e das suas 

despesas (Born e Leigh, 2005, p. 55). Para Ugarte, o controlo dos SI realizado pelo poder 

executivo, tem por objectivo assegurar que as políticas por si fixadas em matéria de segurança 

e defesa sejam implementadas, e que as acções a realizar por estes, sejam as adequadas à 

salvaguarda dos interesses nacionais (2003, p. 104).  
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 Uma outra designação usada é a de “ethical resister”. A mesma situação é extensível a todos aqueles que pelas 

suas funções tenham contacto próximo com os SI e venham a tomar conhecimento de algo que justifique ser 

denunciado. 
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Mas para cumprir esta missão neste aspecto conforme nos é apresentado por Ugarte, é 

fundamental verificar-se uma condição e uma acção. Quanto à condição, é necessário que haja 

uma orientação política competente, devendo esta ser entendida como a base e o catalizador de 

toda a actividade desenvolvida pelos SI, caso contrário, a probabilidade dos recursos se 

desviarem do objectivo e serem desperdiçados é elevada (Davis, 1995). À acção corresponderá 

a avaliação de um SI no que concerne ao cumprimento das suas funções tais como: colocar as 

questões certas, reunir a informação certa, responder aos requisitos do governo, se existe rigor 

nas análises produzidas e se possuem as capacidades operacionais adequadas para as realizar, e 

particularmente, identificar falhas de informações e tomar acções de prevenção para reduzir a 

hipótese de virem a ocorrer no futuro. Esta tarefa tem toda a sua pertinência porque os SI não 

podem ser juízes em causa própria, i.e., não estão em posição para responder a estas questões 

por eles próprios (Lowenthal, 2006, p. 191).  

 A responsabilidade máxima da direcção deverá caber ao próprio chefe do executivo ou 

seja, ao presidente em regimes presidencialistas ou ao primeiro-ministro em regimes 

parlamentares, por ser ele o responsável de topo pela integridade e segurança do Estado 

(DCAF, 2003, p. 43). Deste modo, é de extrema importância, o seu papel controlador neste 

nível, na medida em que é ele a responder politicamente pelos actos dos seus subordinados. Na 

prática, observa-se que pela elevada acumulação de responsabilidades inerentes a estes cargos, 

os governantes não dispõem de tempo suficiente nem vocação para exercer funções 

controladoras sobre os SI, contudo estes argumentos não devem ser impeditivos do seu 

estímulo (Gill, 1994, p. 260). Para dar solução a este problema, é possível o chefe do executivo 

delegar as tarefas de formulação das políticas e do exercício do controlo num ou mais 

ministros, que por sua vez pode estabelecer comissões especializadas para o assessorar como é 

o caso do President´s Intelligence Advisory Board (PIAB)
62

 nos EUA ou do Conselho Superior 

de Informações em Portugal (CSI)
63

 (Ugarte, 2003, p. 104). 
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 O PIAB é composto por 16 membros seleccionados em virtude das suas qualificações técnicas e créditos 

pessoais exteriores ao executivo, tendo por missão assessorar o presidente no que respeita: à qualidade das 

informações produzidas (procura identificar deficiências na pesquisa, análise e difusão); condução de contra-

informações e outras operações. Este órgão conta também na sua estrutura com um comité específico para o 

controlo de violações de operações no exterior, o Intelligence Oversight Board (IOB); em matéria de controlo 

orçamental das informações, este está a cargo do Office of Management and Budget (OMB), órgão geral de 

assessoria para a gestão do orçamento. Chama-se a atenção do leitor que PIAB é a designação actualmente em 

vigor depois da renomeação feita pelo presidente George W. Bush em 29 de Fevereiro de 2008 do President's 

Foreign Intelligence Advisory Board (PFIAB), sendo esta a que consta em toda a bibliografia anterior a esta data. 

Para mais detalhes consultar o site em http://www.whitehouse.gov/administration/eop/piab/. 
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 O CSI é o órgão interministerial de consulta e coordenação em matéria de informações, sendo presidido pelo 
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 Mas a eficiência e a eficácia destas comissões têm sido questionada e criticada, 

particularmente nos EUA, como o foi no escândalo Irão-Contras, razão pela qual se 

institucionalizou a figura do inspector-geral (IG). Outros Estados seguiram a prática, como o 

Canadá e a Austrália. É uma autoridade da administração pública, mas independente (não-

política), investida de poderes para fiscalizar e por isso, o mecanismo mais importante de 

controlo no âmbito do executivo. Este IG tem por função principal garantir a responsabilização 

dos SI perante o executivo estando comprometido ao sigilo e nessa qualidade, nenhuma 

informação relativa ao objecto da sua fiscalização deverá ser veiculada à sociedade civil. No 

entanto, há casos dos IG para além de se reportarem em primeira instância ao executivo, 

estarem autorizados a manter uma relação informal com o órgão de fiscalização parlamentar 

(Born e Leigh, 2005, p. 110).  

 

  Se um aspecto importante do controlo ministerial ou das suas comissões é a avaliação 

da prestação dos SI baseado no critério de satisfação das necessidades dos decisores políticos, 

outro aspecto não menos importante neste âmbito, é o papel das auditorias que serve três 

objectivos segundo o DCAF (2003, p. 45).  

O primeiro objectivo respeita à avaliação da conformidade das acções dos SI com as 

normas legais, procurando assegurar que os SI estão a agir estritamente de acordo com as 

responsabilidades atribuídas, com particular destaque para áreas sensíveis de actuação dos SI 

como são as operações cobertas e a cooperação internacional (Born e Leigh, 2005, p. 60). As 

operações cobertas por serem normalmente ilegais à luz do Direito Internacional, para além dos 

aspectos éticos lastimáveis que as caracterizam. Logo, poderão causar incidentes danosos para 

o Estado, tornando o executivo responsável pela sua autorização. Quanto à cooperação 

internacional dos SI, entre as preocupações que sublinham a necessidade de um controlo 

rigoroso e equilibrado do executivo destacam-se duas. A tentação de procurarem obter 

informações sobre questões prementes, através de métodos pouco ortodoxos, optando por um 

possivelmente menos escrupuloso pelo seu congénere para obtenção da informação, como o 

recurso à tortura, ou outros maus-tratos, violando o Direito Internacional
64

 e escapando assim 

                                                                                                                                                           
chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o secretário-geral do Sistema de Informações da República e 

dois deputados designados pelo parlamento (art. 18º, n.º 1 e 2, da Lei-quadro do SIRP). O CSI é de natureza 

consultiva e tem competências de aconselhamento e coadjuvação do primeiro-ministro no âmbito da coordenação 

dos SI. Pode pronunciar-se sobre todos os assuntos onde tenha sido solicitada a sua opinião, sem ainda esquecer, a 

competência de propor a orientação das actividades a executar pelos SI (art. 18º, n.º 5, da Lei-quadro do SIRP). 
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 Como é o caso da Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e 

Degradantes. 
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ao controlo nacional (Born e Leigh, 2005, p. 66). Veja-se o caso da “alegada utilização de 

países europeus pela CIA para o transporte e a detenção ilegal de prisioneiros”, no âmbito da 

cooperação entre os países da União Europeia (UE), EUA e outros governos no combate ao 

terrorismo transnacional. O Parlamento Europeu (PE) depois da conclusão dos trabalhos da 

Comissão Temporária ficou convicto que, em alguns casos, a CIA foi directamente responsável 

pelo sequestro e detenção secreta de suspeitos de terrorismo no território dos Estados-Membros 

da UE, a fim de serem interrogados, possivelmente sob tortura o que considerou uma prática 

inaceitável (PE, 2006a). A outra preocupação é que a cooperação internacional entre SI pode 

implicar transferência de informação sobre os cidadãos nacionais para SI estrangeiros. Por esse 

motivo, muitos países introduziram salvaguardas jurídicas e controlos para evitar que dados 

pessoais sobre os seus cidadãos sejam entregues a outros países, o que a verificar-se constitui 

uma violação do direito interno. Mas outra questão ultrapassa a preocupação com o estado 

originário do cidadão. A partir do momento que a informação é partilhada com os SI 

estrangeiros, ela deixa de estar sob o controlo do prestador, logo, há o risco do uso inadequado 

ou negligente por parte do beneficiário que pode prejudicar as actividades de informações do 

fornecedor. Mais grave ainda, é que as informações fornecidas para uma entidade estrangeira 

podem vir a ser utilizadas para apoiar políticas contrárias aos interesses ou padrões éticos do 

Estado fornecedor (Born e Leigh, 2007, p. 8). A comprovar esta preocupação recorramos ao 

texto da “Resolução do Parlamento Europeu sobre a intercepção dos dados relativos às 

transferências bancárias do sistema SWIFT pelos serviços secretos dos EUA” (PE, 2006b). 

Este documento na sua essência é uma advertência jurídica e resultou das averiguações 

efectuadas na sequência da revelação de que os SI norte-americanos, ao abrigo do Programa de 

Vigilância do Financiamento do Terrorismo, teve livre acesso à totalidade dos dados 

financeiros armazenados pela Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 

(SWIFT)
65

. Alegadamente, verificaram-se transferências de dados a partir da SWIFT sem ter 

em conta os procedimentos legais nos termos da legislação relativa à protecção de dados, para 

além da revelação ter sido efectuada sem qualquer base ou autoridade jurídica. Dois aspectos 

chave ressaltam nesta resolução: o primeiro, de natureza jurídica, por se tratar de uma situação 

violadora do respeito pela protecção da privacidade e dos dados, pondo em causa as liberdades 

cívicas e os direitos fundamentais dos cidadãos; o segundo, de natureza securitária, prende-se 

com o facto de que o acesso a informações relativas às actividades económicas dos indivíduos 

e dos países em causa poder conduzir a formas de espionagem económica e industrial. Nesse 
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 Trata-se de uma sociedade detida pelo próprio sector bancário com sede na Bélgica, formada por mais de 8000 

bancos comerciais e instituições de quase todo o mundo, incluindo alguns bancos centrais. 
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sentido, o PE solicitou à Comissão que procedesse a uma avaliação de toda a legislação 

antiterrorista da UE adoptada, sob o ponto de vista da sua eficiência, necessidade, 

proporcionalidade e respeito pelos direitos fundamentais e consequentemente que 

considerassem futuras medidas a adoptar para evitar repetições futuras destas violações sérias 

da privacidade. Por outro lado, instou os EUA e os seus SI a agirem dentro de um espírito de 

boa cooperação e a notificarem os seus aliados de quaisquer operações de rastreio financeiro 

que pretendam executar no território da UE. Por estas e outras razões, é essencial que a 

cooperação internacional entre SI deve ser devidamente autorizada pelo executivo e os SI 

sujeitos a um mínimo necessário de salvaguardas para garantir o cumprimento da legislação 

nacional e obrigações jurídicas internacionais. De acordo com Born e Leigh, a cooperação 

internacional neste nível deverá ser baseada em acordos formais ou quadros legais que tenham 

sido objecto de aprovação ministerial (2005, p. 67). 

O segundo objectivo é avaliar o seu desempenho na óptica da gestão pública, a fim de 

contribuir para a aprendizagem organizacional. Importante aqui é analisar como a arquitectura 

organizacional implementada responde às solicitações do executivo segundo os parâmetros da 

eficiência e da eficácia e se for caso disso, propor alterações no sentido de se optimizar o seu 

funcionamento face aos recursos disponíveis. 

Por fim, o terceiro objectivo está relacionado com o controlo das despesas dos SI. O 

orçamento atribuído aos vários órgãos que compõem o sistema de informações deve ser alvo de 

um rígido controlo regido por critérios de proporcionalidade da sua distribuição como de 

racionalidade dos gastos, partindo do pressuposto destes serem efectuados unicamente em 

acções legítimas e fundamentais para o Estado. 

Um aspecto do controlo muitas vezes subvalorizado, senão mesmo ignorado é o da 

apreciação que os SI estrangeiros fazem do desempenho, valor e credibilidade dos SI com os 

quais colaboram, no âmbito da cooperação internacional. No actual ambiente estratégico, a 

partilha de informação entre SI é uma das facetas mais importantes das estratégias nacionais no 

combate às ameaças transnacionais, razão pela qual tem vindo a intensificar-se na última 

década. Mas, se é detectado que determinado SI num acto de colaboração oferece informações 

desprovidas de isenção, pouco fundamentadas (escassos indícios ou fontes de credibilidade 

duvidosa), ou análises de ameaça claramente sobrevalorizadas para servir os interesses do seu 

Estado, provavelmente de futuro em retaliação, não serão novamente solicitados para 

contribuições, aconselhamento, ou simplesmente é-lhes trocada informação de menor valor. 

Sem margem para dúvida, o controlo executivo só tem a lucrar em considerar o feedback dado 
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pela colaboração dos SI estrangeiros na sua avaliação da troca de informação e do valor da 

cooperação (DCAF, 2003, p. 46). 

Uma ideia chave a reter é que não se pode falar em democracia consolidada se os SI 

não estiverem sujeitos ao controlo dos governantes eleitos, dado esta requerer instituições 

fortes baseadas na legitimidade, sob pena de ficar seriamente comprometida se os governantes 

estiverem à mercê dos SI (Bruneau e Boraz, 2007, pp. 12-3). Ou seja, corre-se o risco dos SI 

virem a praticar condutas autónomas e até insubordinadas. Contudo, é reconhecida a limitação 

do executivo em não exercer um controlo em absoluto. Por outro lado, fruto da sua condição 

superior hierárquica, existe sempre o perigo latente dos SI serem alvo de abuso ou pressão por 

ele próprio (estamos a falar em concreto da politização da actividade dos SI), situação 

conducente à necessidade de existir um controlo suficientemente abrangente que garanta o 

controlo sobre estes dois órgãos e das relações entre eles. Esse controlo é o que reside no poder 

legislativo como será abordado no ponto seguinte.   

 

Entre os vários mecanismos de controlo existentes, o exercido pelo parlamento, órgão 

representativo do poder legislativo, é aquele que se reveste de maior importância num Estado 

democrático e provavelmente o mais complexo. Isto porque, para se considerar um controlo 

verdadeiramente democrático, este deve implicar a responsabilização dos agentes públicos 

perante os representantes democraticamente eleitos como são os parlamentos. Os 

parlamentares são eleitos para representar o povo e para garantir a governação pelo povo sob as 

regras da Constituição. Fá-lo através de um equilíbrio de segurança e liberdade, em parte, 

proporcionando um fórum nacional para a apreciação de questões públicas, passando pela 

legislação, e pelo controlo e supervisão das acções executivas. Em todos os aspectos da 

governação e das despesas do erário público, os parlamentos têm um papel essencial no 

acompanhamento, participação e discussão das políticas e orçamentos (DCAF, 2003, p. 46). A 

justificá-lo vejamos o porquê dessa utilidade e interesse. 

 

Born e Leigh identificaram quatro razões para a importância do envolvimento do poder 

legislativo no processo de fiscalização da actividade das informações (2007, p. 164). A 

primeira advém do risco de se perpetrarem abusos nesta actividade, fruto do seu carácter 

sigiloso. Desta forma, a fiscalização parlamentar das acções dos SI procura prevenir e impedir 

esses eventuais abusos.  

44..22..33  OO  CCoonnttrroolloo  PPaarrllaammeennttaarr  

4.2.3.1 Fundamentos do Controlo pelo Parlamento 
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Na segunda, considera que a fiscalização parlamentar é fundamental para o poder 

executivo não exceder as suas competências e se aproveite dos SI para fins políticos ou 

partidários, i.e., sendo as informações uma actividade de Estado, esta não deve ser 

instrumentalizada por interesses de grupos ou facções de governo. O mesmo princípio é 

igualmente aplicável aos parlamentares que integram comissões de fiscalização. Porque nessa 

qualidade exercem funções de Estado, há um dever de colocar de parte posições políticas em 

prol do interesse comum de salvaguarda do Estado e das instituições democráticas
66

 (Born e 

Leigh, 2005, p. 77).  

Uma terceira reside no facto dos parlamentares como legítimos representantes do povo, 

estarem investidos de poderes (pelo voto) para autorizar o orçamento destinados aos SI. Nesse 

sentido, quanto mais os membros do poder legislativo conhecerem o papel dos SI, as suas 

peculiaridades, objectivos, acções, potencialidades e vulnerabilidades, melhor compreenderão a 

importância desta actividade. Assim estarão reunidas as condições, em tese, no apoio desses 

políticos na elaboração, alteração e aprovação do orçamento para o sector das informações. 

Paralelamente, a fiscalização parlamentar visa assegurar o emprego apropriado dos recursos 

financeiros atribuídos (Born e Leigh, 2005, p. 77).  

Como último argumento, o parlamento em defesa dos seus eleitores, tem a obrigação de 

verificar o respeito das liberdades e garantias individuais dos cidadãos pelo Estado e, mais 

especificamente, pelos SI nas suas operações. Em contraponto, os próprios SI lucram com essa 

fiscalização, pois podem operar, dentro dos princípios democráticos e com a legitimidade 

conferida pelo poder legislativo. Justificada a necessidade de controlo por parte do parlamento, 

vejamos as opções organizacionais de como ele pode ser efectivado.  

 

Esta actividade é exercida pelo parlamento normalmente através de Comissões 

Permanentes de Fiscalização das Informações (CPFI). Por sua vez, estas CPFI são compostas 

por um restrito número de parlamentares e poderão ainda, incluir especialistas nesta área que 
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 Por vezes, esse sentido de Estado por parte dos membros das comissões parlamentares de fiscalização não é 

respeitado. Mesmo em democracias consolidadas, não são raros os escândalos que envolvem a revelação por 

parlamentares de informações às quais tiveram acesso sob a égide do sigilo, acabando por provocar graves 

prejuízos aos interesses e à segurança nacional. As formas de evitar este tipo de problema, ou pelo menos, 

diminuir a probabilidade da sua ocorrência são: consciencializar os parlamentares e demais individualidades que 

tenham acesso a dados sigilosos e estabelecer mecanismos legais rígidos de punição para a divulgação de 

informações confidenciais obtidas durante o exercício do cargo. Essas punições devem englobar perda do 

mandato, inelegibilidade e até prisão (Born, 2004, p. 5). 

 

4.2.3.2 Os Modelos de Controlo 
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trabalham para o parlamento. Eis aqui alguns arranjos típicos existentes no mundo ocidental 

(IESD
67

, 2002; Born, 2006, p. 2; DCAF, 2006, p. 5): 

- Existe uma CPFI cuja composição além dos parlamentares indicados, inclui 

especialistas na matéria (ex: Alemanha); 

- Existem múltiplas CPFI, cada uma dedicada aos vários tipos de SI - segurança 

(internos), estratégicos (externos) e militares (ex: Roménia); 

- No caso de sistemas bicamerais, verificam-se três situações; a existência de uma única 

CPFI composta por parlamentares de ambas as câmaras (ex: França e Reino Unido); 

uma CPFI por cada câmara (ex: EUA); e, uma CPFI composta por parlamentares 

exclusivos de uma câmara como é o caso da Bélgica, onde existe uma CPFI pertencente 

ao Senado (câmara alta) que funciona em conjunto com um órgão independente 

indicado pelo parlamento e que a ele se reporta. Situação similar ocorre na Holanda, 

com as diferenças de que a sua CPFI reside na câmara dos Deputados (câmara baixa) 

cujo funcionamento é combinado com um órgão independente indicado pelo governo. 

- Não existe CPFI, contudo, o parlamento tem à sua disposição um órgão independente 

de fiscalização dos SI. Os seus membros são reconhecidos especialistas nomeados pelo 

parlamento, encontrando-se estes sob a sua jurisdição (ex: Noruega, Portugal, Canadá). 

 

 Quanto à forma como o controlo é exercido pelo parlamento, igualmente são variados 

os instrumentos ao seu dispor, podendo ser classificadas em dois tipos, legislativo e de 

investigação (DCAF, 2006, p. 2). A competência específica dos parlamentos/CPFI variam de 

um Estado para outro, consoante os poderes de que estão investidos, i.e., o seu mandato. 

Contudo, não deixam de existir aspectos comuns em presença nos distintos modelos, como se 

poderá demonstrar. 

Entre aqueles que genericamente são atribuídos, destaca-se a aprovação/proposta de 

legislação para os SI, visto ser ao parlamento quem compete primariamente prover o sistema 

jurídico com as normas reguladoras do sector das informações, bem como fiscalizar o 

cumprimento dessas normas (Born, 2006, p. 3). Segundo a proposta do DCAF, em democracia 

é essencial a existência de um quadro legal que estatui: as missões e áreas de responsabilidade 

dos SI; os limites das suas competências e acção; a estrutura organizacional; as relações entre o 

sector das informações e segurança; todos os mecanismos de controlo e fiscalização; os meios 
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 Para mais detalhes ver o documento do Interparliamentary European Security and Defence em http://assembly-
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legais para se lidar com qualquer tipo de denúncia de particulares; os procedimentos de 

manuseio de dados e informação, salvaguarda de assuntos de conteúdo sigiloso e de protecção 

à privacidade e a outros direitos e liberdades individuais (2003, pp. 33-4). Caparini justifica a 

importância dos SI terem um mandato legal claro e abrangente por duas razões, só assim ser 

possível a quem controla ter um quadro de referência para avaliar se os serviços têm actuado de 

acordo com o preceituado pela lei ou extravasado as suas competências; bem como ser o 

garante que permite ao cidadão agir judicialmente quando estiver em causa uma violação dos 

seus direitos (2002, p. 7). Sobrevém também normalmente, constar na legislação destas 

matérias, as responsabilidades dos altos representantes políticos aos quais os SI estejam 

subordinados (ministros da tutela, primeiro-ministro ou até o presidente, dependendo da 

orgânica em vigor de cada Estado) e a definição estatutária e legal das relações estabelecidas 

entre ambos (DCAF, 2003, p. 35). 

Outra importante competência do poder legislativo é o controlo do orçamento de 

Estado, seja na fase da aprovação como na fiscalização da sua execução, o que por inerência 

permite escrutinar o orçamento dos SI, conferindo-lhe desta forma capacidade de interferir na 

sua eficiência e eficácia (Lowenthal, 2006, pp. 196-9). Nesta sequência enfatiza-se aqui, a 

importância da análise da relação custo-benefício na utilização dos recursos financeiros ao 

dispor dos SI para atingir os objectivos pretendidos. Por outro lado, é intuitivo que os SI de um 

Estado democrático devem apenas usar verbas para as suas actividades quando estas tenham 

sido explicitamente autorizadas pelo parlamento para esse propósito (Born e Leigh, 2005, p. 

100). Deste princípio resulta o corolário da inaceitabilidade de despesas não-auditáveis, i.e., 

que por malabarismos contabilísticos consigam ser ocultadas da entidade fiscalizadora, por 

estas normalmente serem aplicadas em operações cobertas ou na constituição de orçamentos 

secretos para fins obscuros. A este propósito, Born defende a regra que, qualquer transferência 

de fundos para actividades diferentes das previstas ou qualquer pedido de orçamento 

suplementar deve ser sempre vedado aos SI, sem a prévia autorização do parlamento (2006, p. 

4). Esta competência de fiscalização da execução pode ser exercida de diversas formas. 

Directa, ou seja, pelo próprio parlamento através das CPFI, podendo eventualmente conter uma 

subcomissão exclusiva para este fim, como é o caso de Espanha com a sua Comisión de 

Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados
68

 ou da França com a sua 
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Commission de Vérification des Fonds Spéciaux
69

. Ou indirecta, através de um órgão de 

fiscalização independente como será abordado mais adiante. 

O controlo da actividade das informações pelo parlamento também se revela através da 

aprovação das personalidades indicadas para ocupar os cargos de direcção dos SI (Lowenthal, 

2006, p. 200). Para este requisito ser verdadeiramente efectivo, não deverá resumir-se a um 

mero formalismo mas sim, passar por uma real avaliação do órgão encarregue desta missão à 

individualidade proposta e, caso considere que não reúne o perfil adequado para o cargo a 

prover, deverá rejeitá-la (Lowenthal, 2006, p. 200). Desta forma, o poder legislativo afirma a 

sua autoridade perante os SI e contribui para o diálogo directo entre controladores e 

controlados.   

Na maioria dos ordenamentos constitucionais é corrente que a celebração de acordos e 

tratados internacionais careçam da aprovação do poder legislativo, para serem ratificados pelo 

poder executivo e assim produzirem efeito. Por essa razão e considerando que a cooperação 

internacional em matéria de informações é uma realidade, cujo aprofundamento varia 

consoante o grau de inserção de um Estado em regimes internacionais de cariz securitário 

também ela não é excepção e como tal, deve ser sujeita ao controlo do poder legislativo (Born 

e Leigh, 2005, p. 64). O teor dos acordos celebrados pode ir desde a partilha de informação e 

cooperação técnica
70

, até a tratados para o estabelecimento de mecanismos especiais de 

conduta, em áreas como: extradição, controlo de fronteiras, política de imigração ou assistência 

recíproca nas áreas da defesa ou informações. Actualmente, a cooperação entre SI é uma 

necessidade prática, sobretudo quando estão em jogo ameaças transnacionais. Mas também 

envolve riscos de comprometimento das normas legais nacionais e da propriedade se esta não 

for regulamentada. A situação mais gravosa é a hipótese de utilizar premeditadamente os 

mecanismos de cooperação, para contornar o controlo nacional sobre a obtenção de 

informações ou a protecção da privacidade (Born, 2006, p. 5). Neste sentido, é fundamental 

que a cooperação internacional na área das informações seja sancionada pelo poder legislativo 

e sujeita a um conjunto mínimo de garantias de forma a: afiançar o respeito pelas normas de 

direito interno e das obrigações legais internacionais; prevenir da utilização da partilha de 

informação com SI estrangeiros cujas práticas violam direitos humanos não-derrogáveis (ex: 
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 Esta comissão tem uma particularidade, a sua composição é mista, com quatro membros do parlamento e dois 

membros do equivalente ao Tribunal de Contas. Para informação mais detalhada consultar o documento em 
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tortura, rapto) ou escapem aos meios de controlo democrático nacionais (Born e Leigh, 2005, 

p. 66). 

A capacidade de um órgão parlamentar de fiscalização (ou outro, mandatado para o 

fazer) em aceder irrestritamente a informação classificada do executivo e dos próprios SI, na 

sua mais variada forma (ex: verbal, documental, digital…), é outra das vertentes de um 

controlo efectivo, e em particular dos poderes de investigação. Para uma real fiscalização é 

incontornável o acesso a informação classificada para a execução cabal das suas tarefas, mas 

esse acesso é circunstancial e o tipo de informação em causa depende do seu mandato (Born e 

Leigh, 2007, p. 12). Um organismo de fiscalização, cujas funções incluem a revisão sobre 

questões de legalidade, despesas, operações secretas e do respeito pelos direitos humanos vai 

exigir o acesso a informações mais singulares do que uma, cuja missão esteja limitada as 

questões políticas e financeiras (Born e Leigh, 2005, p. 91). Por outro lado, a fiscalização não 

respeita só ao acesso da informação classificada pelos órgãos fiscalizadores, seja através de 

requisição ou não, mas também ao dever destes serem informados de assuntos, cujo 

conhecimento não é acessível ao parlamento em geral ou por a quem estejam subordinados 

(Born e Leigh, 2007, p. 12). Verifica-se em algumas democracias (ex: EUA, Reino Unido, 

Noruega, Canadá…), a prática dos dirigentes dos SI apresentarem periodicamente relatórios 

das suas actividades aos órgãos fiscalizadores, ou em alternativa, esses tipos de relatórios 

serem apresentados pelo próprio ministro da tutela. Contudo, seja qual for a informação 

prestada (voluntária ou requisitada), há sempre a possibilidade dela enfermar de alguma falta 

de fidedignidade por estar dependente da consciencialização ética ou outros imperativos, por 

parte dos remetentes. Para tergiversar este risco, recorre-se a outras fontes para obter diferentes 

perspectivas da mesma imagem para além da posição oficial do governo. Por esse motivo, 

algumas legislações contemplam o poder do seu órgão parlamentar de fiscalização de requisitar 

documentos e informação de profissionais de informações e especialistas da sociedade civil e 

até convocar particulares para as suas audiências, o que nos leva ao poder seguinte, o de 

realizar inquéritos (Born e Leigh, 2005, p. 92).  

Uma forma especial de ter acesso a informação classificada e inserida no âmbito dos 

poderes de investigação é a sua capacidade de abrir um inquérito relativo a uma determinada 

matéria que pretenda ver esclarecida, seja por sua iniciativa ou com base numa denúncia (Born, 

2006, p. 3). Permite-se assim, investigar a adequação da actividade dos SI às normas internas e 

de direito internacional ou outros incidentes (DCAF, 2006, p. 2). Um método comum aplicado 

na condução de um processo de inquérito é a intimação (i.e. poder coercivo) de personalidades 

para comparecer diante de uma CPFI, desde que possua essa autoridade assim como disporem 
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da coadjuvação de especialistas em informações para responder às questões colocadas pelos 

seus membros. Este controlo revela-se ainda mais efectivo se estas testemunhas que a ela se 

apresentam estiverem sujeitas a sanções por falso testemunho ou por omissão de informação 

(Born e Leigh, 2005, p. 92; Born, 2006, p. 4). As audiências constituem mais um importante 

mecanismo de controlo, visto ser através delas que os membros que compõem uma CPFI têm 

oportunidade através da inquirição, de obter informação de altos dignitários da administração 

pública com responsabilidade directa sobre os SI relativas a actividades por eles desenvolvidas, 

e até de particulares como anteriormente abordado. É precisamente neste mecanismo, que é 

mais visível perante a opinião pública, a capacidade de controlo pelo poder legislativo e 

consequentemente o mais eficaz na promoção da transparência desta actividade, desde que não 

se comprometa a segurança nacional (DCAF, 2003, p. 49). A questão delicada aqui colocada é 

obviamente a da confidencialidade, por esse motivo na sua grande maioria, as audiências são 

reservadas aos profissionais de informações, aos parlamentares, funcionários e assessores das 

CPFI ou outros órgãos equivalentes, não tendo portanto a cobertura dos media. Outro aspecto a 

reter, é o esforço de evitar que o debate desvie-se do seu propósito, nomeadamente venha a ter 

um carácter político-partidário quando estão em jogo questões de Estado e segurança nacional 

ou até mesmo seja usado para promoção pessoal de alguns políticos (Ott, 2005, pp. 111-2). 

Dessas investigações resultam relatórios de relevante importância para o diagnóstico de 

problemas e recomendações de mudanças como foi o caso do 9/11 Comission Report ou o 

Report on the US Intelligence Community’s Prewar Intelligence Assessments on Iraq (Gill e 

Phytian, 2006, p. 119). Há ainda, o caso da obrigatoriedade por lei da produção de relatórios 

periódicos pelas CPFI de alguns Estados como o Reino Unido
71

 e EUA
72

. Estes últimos, apesar 

de serem sucintos, o que se compreende pela natureza do assunto, esses documentos 

proporcionam ao Congresso e ao povo a convicção de que é realizado um verdadeiro controlo, 

para além de originarem uma série de textos de cariz político que o Executivo deve ter em 

consideração (Lowenthal, 2006, p. 202). Um ponto relevante respeitante aos órgãos 

fiscalizadores no quadro do acesso à informação, prende-se com a sua obrigação em tomar as 

medidas adequadas em ordem a proteger a informação de divulgação que não esteja autorizada. 

Facto compreensível por poder prejudicar interesses da segurança nacional e 

concomitantemente, lesar a relação de confiança necessária entre controladores e controlados 

(Born e Leigh, 2005, p. 93). 

                                                 
71

 A CPFI do Reino Unido – o Intelligence and Security Committee – está obrigada a produzir no mínimo um 

relatório por ano destinado ao parlamento (Born & Leigh, 2007, p. 12). 
72

 No caso dos EUA, esses relatórios estão disponíveis ao público em sites próprios na internet do House 

Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI) e Senate Select Committee on Intelligence (SSCI). 
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Por último, uma breve referência às operações cobertas por serem aquelas que 

representam um especial desafio à fiscalização, fruto da sua natureza e por envolverem um 

risco político acrescido comparativamente à normal actividade dos SI de pesquisa e análise. 

Como consequência directa, as CPFI despendem tendencialmente um exagerado esforço e 

tempo nestas acções, que por vezes, a nível de custos financeiros são pouco significativos (Ott, 

2005, p. 111). Segundo Born e Leigh, para as CPFI possuírem competências em matéria de 

fiscalização de operações, estas devem gozar de grande credibilidade e poderes de investigação 

significativos, todavia reconhecem que daqui advém dois riscos (2005, p. 82). Dado existirem 

obrigações de confidencialidade quanto ao modo como a investigação é conduzida e o que 

pode ser relatado ao parlamento ou ao público, isso vai exigir um elevado grau de confiança no 

rigor e independência do trabalho do órgão fiscalizador. Por outro lado, como os responsáveis 

pela fiscalização para executar a sua missão estão em estreita relação com os SI, este facto 

pode de alguma forma inibir o seu discernimento crítico. Face à delicadeza desta matéria, a 

grande maioria das democracias parlamentares não goza de competências relativas a questões 

operacionais, exceptuando no caso das despesas e em circunstâncias que o mandato assim o 

contemple. No entanto, há casos pontuais onde o parlamento ou as CPFI deverão ser 

informadas antecipadamente da realização de certas operações ou até mesmo autorizá-las 

(DCAF, 2006, p. 2). No caso dos EUA, considerado o exemplo mais representativo da 

intervenção do poder legislativo nas operações cobertas, antes da ordem de execução, o 

presidente está legalmente obrigado a notificar por escrito previamente a comissão do senado 

(SSCI) e do congresso (HPSCI) da sua decisão (Lowenthal, 2006, p. 160). No seguimento 

deste procedimento, pode ser solicitada uma reunião entre as personalidades das comissões e o 

executivo, no sentido dos primeiros serem esclarecidos nos detalhes das operações e destes 

proporem a sua revisão nalguns aspectos que considerem preocupantes. Realça-se que estas 

comissões não têm poder de decisão mas de aconselhamento, tendo o executivo o poder 

discricionário de considerar as propostas apresentadas, isentando os casos em que estas 

contrariem leis específicas previamente aprovadas (Lowenthal, 2006, p. 161). 

 

Passada em revista a panóplia de poderes que os parlamentos em geral, e as CPFI em 

particular, podem estar investidos para a missão de controlo da actividade das informações, 

uma questão se coloca, como se deve avaliar a efectividade desse controlo? De acordo com o 

estudo de Born e Leigh, independentemente do modelo adoptado, é possível considerar os 

seguintes parâmetros (2005, pp. 80-3): 

4.2.3.4 Considerações Relativas à Efectividade 
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 Mandatos do órgão fiscalizador - segundo estes autores, existem basicamente 

duas formas de se definir o mandato de uma CPFI. A que estabelece 

competências de carácter geral, apontando em concreto as excepções e a que 

elenca de maneira exaustiva as atribuições e funções da CPFI. Outra perspectiva 

de análise em termos de competências é se as CPFI estão habilitadas para 

fiscalizar a actividade operacional ou se pelo contrário, estão reduzidas a 

assuntos político-administrativos e financeiros. Um terceiro critério respeita à 

questão de quem fiscaliza quem. Neste âmbito, existem diversas opções: a de 

um único órgão fiscalizar todos os serviços da comunidade de informações; a de 

múltiplos órgãos fiscalizadores para SI específicos; e há o caso em que não 

existe controlo total da comunidade de informações
73

.       

 Os poderes de controlo do orçamento e despesas dos SI - visto o parlamento ser 

o órgão representativo do povo e por inerência, dos contribuintes, justifica-se 

que possua poder de ingerência sobre o orçamento de Estado. Sendo os SI um 

órgão de Estado, é conveniente avaliar as capacidades do parlamento em 

rejeitar, emendar e fiscalizar o orçamento a eles destinado, inclusive as rubricas 

secretas; 

 Tipologia do órgão fiscalizador - neste parâmetro é analisada a forma como: é 

composto, como são indicados os membros, a quem se reportam, e os seus 

níveis de credenciação; 

 Coercibilidade - refere-se ao poder da CPFI em convocar individualidades para 

comparecerem diante da comissão de inquérito e de requerer documentos 

elaborados pelos SI, sob pena de lhes serem aplicadas medidas sancionatórias, 

caso estes tenham condutas impeditivas dos objectivos dos membros 

fiscalizadores; 

 Capacidade Autorizadora - neste ponto é analisado se a legislação prevê a 

necessidade das CPFI serem informadas antecipadamente acerca da realização 

de operações e se têm poder para autorizarem as mesmas. Nos regimes 

presidencialistas, esse poder é mais comum que nos modelos parlamentaristas. 

                                                 
73

 No caso do Reino Unido, o mandato do Intelligence and Security Committee abrange apenas o Government 

Communications Head Quarter (GCHQ) e os SI de segurança e estratégicos – MI5 e MI6, estando o Defence 

Intelligence Staff, o Joint Intelligence Committee e o National Criminal Intelligence Service fora do seu controlo, 

o que constitui inequivocamente um défice de efectividade (Born e Leigh, 2007).  
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Perante estas distintas modalidades de controlo parlamentar, apresenta-se de seguida 

uma súmula das características que uma CPFI deverá possuir em benefício da efectividade do 

controlo segundo o estudo de Hannah et al. (2005, p. 12): 

 

 O seu funcionamento e poderes são baseados em regras de procedimento; 

 Controlo sobre as suas tarefas; 

 Ser investida de poder para convocar ministros e quadros dos SI a fim de 

testemunharem ou prestarem esclarecimentos perante si; 

 As suas sessões devem ser secretas por razões de segurança; 

 Apresentar relatórios anualmente ao parlamento, salvaguardada a informação 

classificada; 

 Prerrogativa de requisitar qualquer tipo de informação, desde que salvaguardado 

o sigilo sobre as operações em curso e sobretudo, a identificação das fontes; 

 Os seus próprios meios tais como: sala de sessões, membros de staff, orçamento, 

e um sistema de arquivo de documentação adequado para lidar com material 

classificado;  

 Competência para desclassificar qualquer informação caso os membros da 

comissão deliberem ser de relevante interesse público o seu conhecimento
74

.  

 

Nem sempre as CPFI são detentoras de todos estes poderes e requisitos, certo porém é 

quanto mais próximas destes padrões, mais efectivo poderá ser o controlo desta actividade. 

Não obstante, existe sempre a cláusula de que acima de qualquer poder ou requisito, o controlo 

só é efectivo se as instituições democráticas estiverem bem reguladas e existir vontade política 

para realizá-lo, uma vez que a possibilidade de acesso à informação não significa 

necessariamente que os membros do parlamento façam uso dela. A razão apontada por Born e 

Leigh para o facto de certos parlamentares recusarem-se a fazer parte dos órgãos de 

fiscalização é por temerem que a sua independência e liberdade de expressão fique 

comprometida (2007, p. 13). A alternativa encontrada por alguns Estados para evitar este 

constrangimento é o parlamento fiscalizar os SI através de órgãos a ele vinculados mas cuja 

composição não inclui parlamentares como será visto de seguida.  

 

                                                 
74

 Esta posição é controversa por ir contra o princípio de apenas ser a entidade competente na classificação de um 

documento que o deve desclassificar (o que se compreende por assim contribuir para a preservação da actividade 

das informações) e por claramente ser uma exacerbação das competências fiscalizadoras da comissão. 
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 O controlo exercido por órgãos independentes, também designado por „Órgãos 

Especiais de Revisão‟ na expressão de Peter Gill, pode ser considerado uma sub-espécie do 

controlo parlamentar. Trata-se de uma delegação da competência fiscalizadora do poder 

legislativo em matéria de informações, sob o compromisso dos seus membros a exercerem com 

isenção e sentido de missão, mas que a ele se reportam (1994, p. 286). Esta modalidade de 

controlo exterior ao parlamento não sendo muito comum, encontra expressão por exemplo: no 

Canadá, através do Security Intelligence Review Committee (SIRC); na Noruega, pelo 

Intelligence Oversight Committee (EOS-utvalget)
75

; e em Portugal com o seu Conselho de 

Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP)
76

. Um caso 

especial é o da Bélgica, que apesar de possuir uma comissão parlamentar permanente, tem ao 

seu serviço a comissão „R‟
77

 só para efeitos de investigação.  

 Pese embora, o facto da inegável legitimidade e os poderes avocados de uma comissão 

parlamentar acrescidos das capacidades políticas que lhe são próprias e exclusivas, a opção por 

esta modalidade peculiar em alguns estados encontra justificação em vários argumentos. 

Porque um órgão composto por não-parlamentares garante maior dedicação em tempo às 

tarefas que lhes estão acometidas e, dada a natureza dos membros que o compõem, este órgão 

garante uma vertente fiscalizadora mais eficiente, efectiva, legalista, e profissional, como é 

menos politizada (Born e Leigh, 2005, p. 113).  

Uma alternativa também interessante é os parlamentos poderem contar com o apoio dos 

inspectores-gerais. Já foi feita uma referência a esta figura no âmbito do controlo executivo e a 

razão de voltarmos a mencioná-la, prende-se com o facto de nalguns Estados estas entidades se 

                                                 
75

 A sigla EOS respeita ao conjunto dos termos Vigilância, Informações e Segurança. Este comité é responsável 

pela fiscalização de todo o sistema de informações e é composto por sete membros não-parlamentares (Sejersted, 

2003). 
76

 O CFSIRP é um órgão composto por três membros não-parlamentares eleitos pela Assembleia da República, 

por maioria qualificada de dois terços dos deputados para um mandato de quatro anos, beneficiando das 

necessárias imunidades para o exercício da sua função (art. 8º, n.º 2 e n.º 3 e art. 11.º, da Lei-quadro do SIRP). O 

CFSIRP “assegura o controlo parlamentar da legalidade da actuação do SIRP em matérias que relevam dos 

Direitos, Liberdades e Garantias. Compete ao CF acompanhar e fiscalizar a actividade do Secretário-Geral e dos 

Serviços de Informações, velando pelo cumprimento da Constituição e da lei, particularmente do regime de 

direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos”. Contudo, não tem poderes de investigação ao 

contrário do congénere canadiano e norueguês como se depreende do art. 9º, n.º 2, al. g) da Lei-quadro do SIRP 

(Gouveia, 2007, pp. 185-8). A fiscalização do sistema de informações português conta ainda com a Comissão de 

Fiscalização de Dados do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFDSIRP). É um órgão de 

fiscalização especializado, composto por três magistrados do Ministério Público designados pelo período do 

mandato do Procurador-Geral da República que exerce as suas competências, de um modo exclusivo, no domínio 

da protecção de dados pessoais informatizados (art. 26º, n.º 3, da Lei-quadro do SIRP). Apesar desta exclusividade 

que caracteriza a CFDSIRP e a sua independência face ao CFSIRP, está consagrado o dever da comissão informar 

através de relatórios, quaisquer violações ocorridas de direitos fundamentais dos cidadãos de acordo com o art. 

27º, n.º 3, da Lei-quadro do SIRP (Gouveia, 2007, pp. 189-90). 
77

 A designação por extenso é Comité Permanent de Contrôle des Services de Renseignements e é constituída por 

três membros não-parlamentares. 

4.2.3.5 O Controlo por Órgãos Independentes  
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encontrarem também obrigadas a apresentar relatórios periódicos ao poder legislativo como se 

verifica na Austrália ou EUA. No Canadá, o IG reporta-se de forma indirecta, ou seja, ao SIRC 

(Born e Leigh, 2005, p. 111). Em contraste, na África do Sul, o IG reporta-se em exclusivo ao 

parlamento, significando a ausência de qualquer ligação ao executivo. Situação compreensível 

e desejável, considerando o seu carácter independente e a extensão dos seus poderes (análise de 

eficiência, auditoria financeira, fiscalização da conformidade legal e política), constituindo-se 

um auxílio adicional na tarefa de fiscalização parlamentar (Born e Leigh, 2007, p. 19). 

Um outro tipo importante de órgãos independentes de fiscalização existente nalguns 

Estados é aquele destinado às auditorias financeiras, genericamente denominado – Independent 

Audit Offices, no caso de Portugal encontra correspondência no Tribunal de Contas. O controlo 

dos SI na vertente financeira não deve findar com a aprovação do orçamento a eles destinado; 

deverão existir mecanismos competentes que verifiquem a posteriori a sua execução e 

apresentem os seus resultados ao Parlamento. Só assim se garante a transparência dos gastos 

realizados dos fundos públicos como característica do processo democrático, e aqui os SI não 

devem ser excepção. Não obstante, porque os SI actuam sob sigilo (o que obriga à reserva das 

suas despesas), de forma a salvaguardar a continuidade das operações, os métodos e as fontes, 

estas auditorias, quer na forma, como no sujeito que as realiza, têm as suas idiossincrasias face 

às restantes da administração pública. Esta é a razão pela qual, alguns Estados terem optado 

por criar órgãos
78

 especiais para o efeito e dotados de poderes de acesso a documentação 

classificada. Os objectivos essenciais destas auditorias aos SI deverão ser orientados para a 

avaliação das despesas segundo os seguintes critérios: da conformidade com a lei, a fim de 

detectar eventuais práticas ilegais como a corrupção; da eficácia, i.e., se os objectivos fixados 

foram alcançados; e da eficiência, em que pretende-se constatar se os recursos dispendidos 

foram os mínimos face aos resultados obtidos. A apresentação dos relatórios das auditorias ao 

executivo e ao parlamento permitem determinar se os fundos a eles destinados foram gastos de 

uma forma legal, eficiente e eficaz e tomar as medidas atinentes na sua melhoria de 

funcionamento (Born e Leigh, 2005, p. 113-8). 

  

 Este controlo refere-se aquele realizado pelo poder Judicial, ou seja, pelos tribunais ou 

por juízes na qualidade de agentes singulares e tem por missão, garantir que os SI nas suas 

acções motivadas por razões de segurança nacional não violem a lei. Deve ser sob o primado 

                                                 
78

 A título de exemplo destes órgãos, na Alemanha, o controlo das despesas e da gestão financeira dos SI é feito 

por uma instituição especialmente criada para o efeito, a Dreierkollegium, que funciona dentro do próprio órgão 

nacional de auditoria, o Bundesrechnungshof.  
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da lei, que os SI no decurso da sua actividade se devem abster de práticas, para além das 

estritamente necessárias para proteger a ordem constitucional democrática, onde se inclui o 

respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, assim como das obrigações 

decorrentes de tratados ou outros acordos internacionais celebrados pelo Estado. A importância 

do controlo e fiscalização pelo judicial provém da sua independência relativamente à influência 

ou interferência que o executivo possa exercer, embora modesta quando comparada com a 

fiscalização parlamentar (DCAF, 2003, pp. 53-4). 

 Nesta modalidade, o controlo revela-se em dois momentos. Um a priori, quando o 

papel dos magistrados concede a autorização de determinadas operações, especialmente 

aquelas que implicam uma intrusão da esfera privada dos cidadãos (vigilância, escutas, 

obtenção de registos confidenciais…). O objectivo nesta fase é apurar se realmente as 

operações intentadas têm por finalidade as razões invocadas a ponto de justificar a sua 

execução e limitar ao máximo o grau de invasão da privacidade dos alvos, procurando assim 

prevenir que eventuais abusos sejam cometidos (Caparini, 2007, pp. 14-5). 

O outro, a posteriori, compreende a tramitação de denúncias, queixas e reclamações de 

cidadãos por alegadamente lhe terem sido infligidos danos cuja responsabilidade é atribuída 

aos SI
79

. A provarem-se os factos, os tribunais devem decidir pela respectiva reparação (Born e 

Leigh, 2005, pp. 107-9). Este particular momento não se esgota no papel do judicial em 

reacção a uma iniciativa do cidadão (ou do provedor em sua representação), também há a 

considerar a reacção a possíveis ilegalidades detectadas no âmbito do poder fiscalizador dos 

órgãos independentes bem como a revisão de determinadas normas baseada na interpretação da 

constitucionalidade, conferindo-lhe um poder de influenciar a agenda política (Caparini, 2007, 

p. 15). 

Para além da questão das eventuais violações contra o cidadão que possam ocorrer, 

também há a considerar as próprias violações da administração cometidas contra a legislação 

vigente, os costumes e os princípios gerais de Direito, é neste âmbito que se pode encontrar 

alguma aplicabilidade. Para além das restrições políticas sobre as suas actividades, existem as 

de cariz legal e aqui, os profissionais dos SI estão sujeitos a um processo judicial à semelhança 

de outras agências governamentais. Apesar da possibilidade de serem processados por acções 

empreendidas durante o curso das suas funções oficiais, registe-se que na maioria dos países é 

extremamente raro um indivíduo agindo no interesse de proteger a segurança nacional ser 

acusado de violar a lei (DCAF, 2003, p. 55). 

                                                 
79

 Como se pode observar, este tipo de controlo está especialmente direccionado para a acção doméstica dos SI, 

caindo assim no foro das informações de segurança. 
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Como se pode observar, este tipo de controlo está especialmente direccionado para a 

acção doméstica dos SI, caindo assim no foro das informações de segurança, tendo pouca 

relevância no caso concreto das informações estratégicas, que são o objecto de estudo deste 

trabalho. Mas, relembra-se que em alguns Estados, ambos os tipos de serviços se encontram 

unificados, pelo que não faria sentido fazer a sua destrinça, mantendo-se assim a sua 

pertinência. Acrescenta-se ainda, que no actual ambiente estratégico, onde a prioridade dos SI 

está direccionada para o combate de ameaças transnacionais assimétricas, cada vez mais a 

fronteira destes dois tipos de serviços é mais ténue, trabalhando mesmo em estreita ligação. Por 

estas razões, não se poderia deixar de parte esta importante modalidade de controlo que tem 

como função proteger a sociedade contra o abuso de poder. 

 

A última modalidade de controlo deste complexo mecanismo é de natureza pública. 

Trata-se de um controlo não-estatal reflectido em manifestações de cidadania, onde o cidadão a 

título individual ou vários sectores organizados da sociedade civil expõem e discutem 

publicamente actos dos SI ou do executivo com eles relacionados, considerados abusivos e 

mesmo violadores de liberdades e direitos dos cidadãos ou normas jurídicas. O seu objectivo 

principal é assegurar que os fins a que os SI se destinam são benéficos para a sociedade em 

geral (DCAF, 2003, p. 56). Entre os mecanismos possíveis para manter os SI controláveis e os 

seus responsáveis políticos, neste nível, identificam-se: a pressão, a denúncia, a defesa pública 

de direitos, esforços educacionais levada a cabo por actores como os media, organizações não-

governamentais, partidos políticos ou associações de peritos. Tudo isto, no intuito de fomentar 

o debate público e assim instar a introdução de mudanças políticas no Estado e corrigir 

eventuais condutas desviantes (Caparini, 2007, p. 12).  

Acontece porém, que apesar da informação sobre as actividades dos SI poder ser 

voluntariamente difundida através de regimes de desclassificação legalmente previstos, o 

aspecto mais limitativo deste tipo de controlo continua a ser o acesso a uma ínfima quantidade 

de informação por estes actores, ou não fosse o segredo, a sua característica fundamental. Às 

naturais restrições de acesso à informação, inibidoras da discussão pública e de quaisquer 

iniciativas de controlo pela sociedade civil, acrescem os factos dos SI tenderem a elevar o grau 

de classificação e a sobrevalorizar: o conhecimento produzido, as fontes e os dados obtidos, e 

ainda a sua obstinada relutância na desclassificação de documentos, o que dificulta a 

transparência (Caparini, 2007, p. 20). Em reacção a este cenário de excessivo secretismo, é 

comum verificarem-se quebras de sigilo realizadas através da fuga de informação (intencional 
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ou não) por agentes da administração pública ou pela pesquisa dos jornalistas. Normalmente, 

estas quebras são motivadas: pela preocupação com a ilegalidade das acções, exposição da 

verdade ou interesses pessoais (honra, vingança, enriquecimento...). Essas indiscrições tem 

como seu principal destinatário preferencial, os media (Caparini, 2007, p. 12).  

 

É claramente percebido que actualmente em democracia, os órgãos de comunicação 

social (OCS) desempenham um papel relevante neste contexto em muito devido, à sua 

capacidade em revelar acções ilegais e abusos de poder. Desta forma, ela contribui para a 

formação da opinião pública e despertar a atenção de todos aqueles que integram os 

mecanismos formais de controlo (DCAF, 2003, p. 57). Apesar das barreiras existentes em 

redor desta actividade impostas pelo segredo, justificáveis por razões de segurança nacional, é 

necessário existirem duas condições para os OCS funcionarem como um mecanismo de 

fiscalização: existência de uma comunicação social livre (independente de qualquer tipo de 

controlo político); e que a divulgação de matéria considerada „segredo de Estado‟
80

 ocorra 

quando o próprio governo seja incapaz em justificar publicamente a necessidade do sigilo do 

ponto de vista da segurança nacional, ou seja, quando a informação classificada apenas está a 

servir para ocultar uma violação de uma norma, uma incompetência ou más condutas. 

Mas os limites da capacidade fiscalizadora dos OCS não repousam exclusivamente do 

lado dos agentes da administração pública, há ainda a considerar as reservas com que esta deve 

ser encarada e que giram em torno da isenção da notícia tal como nos é apresentada. As 

notícias relativas aos SI são sobejamente permeáveis à exploração mediática e à manipulação 

governamental da informação. A maioria dos OCS em regimes democráticos são agentes 

económicos privados, nessa qualidade, necessitam de níveis de audiência que garantam a sua 

sustentabilidade. Por isso, não é de estranhar que as notícias veiculadas não raras vezes sejam 

«moldadas» para assim as tornar mais apelativas ao público e consequentemente potenciar o 

seu lucro (Thompson, 1996).  

O facto do acesso à informação ser tão restrito, obriga a uma forte dependência das 

fontes oficiais não sujeitas a uma confirmação independente (o jornalista é refém da realidade 

descrita pelas fontes) e a uma exiguidade de factos que coloca em causa o corpo da notícia. Por 

                                                 
80

 Em Estados onde existe liberdade de imprensa, a decisão relativa à divulgação pública de matérias classificadas 

é uma responsabilidade do OCS, ponderados os argumentos governamentais sobre as necessidades de segurança 

nacional. Embora a revelação de segredos de Estado seja um crime tipificado na grande maioria dos ordenamentos 

jurídicos contemporâneos, desde que ela tenha por base uma fonte oficial é difícil caracterizar como crime a 

divulgação da informação (recorda-se mais uma vez que este facto ocorre porque houve fuga de informação do 

interesse de alguma autoridade, mesmo no jornalismo de investigação).  

4.2.5.1 O Papel dos Órgãos de Comunicação Social 
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isso, não é de estranhar que por vezes haja uma tendência dos jornalistas em preencher vazios 

de informação pela adição de dados ficcionados. Por seu turno, o poder político tem 

invariavelmente um especial cuidado com a forma e o conteúdo das notícias que dão conta das 

suas acções à população, com o intuito de suscitar a sua aprovação.  

Mas a isenção dos OCS ainda pode ser comprometida a um micro-nível, i.e., 

independente das orientações editoriais. É vulgar o recrutamento ou manipulação de jornalistas 

pelos SI para fins de obtenção de informação (directa ou indirecta, se forem usados como 

intermediários entre os serviços e uma fonte) ou propaganda. No caso de estes serem 

empregues em missões no estrangeiro, permite a possibilidade de operarem sem cobertura 

diplomática
81

, conferindo uma maior dissimulação. Nesta situação, a capacidade da 

comunicação social em actuar como um mecanismo de fiscalização fica claramente diminuída 

(Johnson, 1989, pp. 182-203; Shulsky e Schmitt, 2002, pp. 84-6). 

Como os OCS dependem dos governos, na qualidade de permanente fonte de notícias 

relevantes para a sua audiência e por sua vez, os governos dependem dos OCS ao nível da 

gestão da sua imagem por estes constituírem um canal excepcional de comunicação com a 

população, esta relação biunívoca e algo perversa tende a oscilar entre a cooperação e o 

conflito (Thompson, 1996, pp. 141-6).  

Portanto, resta-nos concluir que o controlo informal pelos OCS para além de ser 

bastante limitado, a sua credibilidade deve ser aceite com alguma reserva, verificando-se mais 

propriamente quando as notícias se convertem em escândalos
82

 (Caparini, 2002, p. 9).  

 

Também com um papel activo são as organizações não-governamentais (ONG), que 

usando a internet como meio de excelência conciliada com os próprios OCS, publicitam em 

larga escala certas atrocidades cometidas pelos SI. Este tipo de organizações provoca um 

grande impacto na opinião pública internacional e a emergência de movimentos de 

solidariedade colectiva. Um particular destaque vai para aquelas dedicadas à defesa dos 

direitos humanos. Estas ONG tem chamado a atenção da comunidade internacional de forma 

reiterada e condenado todos aqueles que cometem, ordenam ou autorizam detenções secretas 

ou outras violações de direitos humanos relacionadas com essa prática, incluindo 
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 De acordo com a estimativa de Lock Johnson, entre 1955 e 1975, a CIA empregou cerca de 400 jornalistas dos 

mais variados OCS norte-americanos para operações no exterior. 
82

 Como foi o caso em que foi divulgada a tentativa de assassinato de Fidel Castro e de outros líderes políticos 

pela CIA sem autorização presidencial, pelo jornalista Seymour Hersh do New York Times e que acabou por dar 

origem à investigação feita pelo senado norte-americano em 1975, ou do já citado caso Irão-Contras que fez os 

cabeçalhos da imprensa em Novembro de 1986. 

4.2.5.2 O Papel das Organizações Não-Governamentais 



 107 

desaparecimentos, tortura ou maus-tratos. A corroborar a importância deste tipo de ONG‟s 

vejamos o que sucedeu no caso Arar
83

.  

Em 26 de Setembro de 2002, Maher Arar que tem dupla nacionalidade, canadiana e 

síria, quando regressava de Tunis em direcção a Montreal, foi detido pelas autoridades dos 

EUA quando o seu voo fez escala em Nova Iorque. Tal acto fundamentou-se na informação 

prestada pela Royal Canadian Mounted Police (RCMP), de que Arar possuía ligações à al-

Qaeda. Após alguns dias de detenção em solo norte-americano, Arar foi deportado para a Síria, 

onde foi mantido preso e sujeito a tortura durante cerca de um ano. Arar que sempre negou 

qualquer ligação a qualquer organização terrorista, acusou as autoridades canadianas após a sua 

libertação (que nunca conseguiram reunir provas incriminatórias), de terem tido uma elevada 

responsabilidade na sua prisão. De imediato, uma série de ONG com especial destaque para a 

Amnistia Internacional, iniciaram uma campanha de pressão junto da opinião pública e do 

governo em seu apoio de tal forma eficaz, que em JAN2004 foi criada uma comissão de 

inquérito – a Arar Commission. A comissão depois de ter concluído acerca da actuação 

irregular dos seus serviços (informações incorrectas e sem fundamento, ausência de partilha de 

informação, negligência perante os SI sírios) formulou as seguintes recomendações entre 

outras: a RCMP deve conduzir as suas actividades de informações no estrito cumprimento dos 

limites do seu mandato e das competências de outros serviços como o CSIS; o controlo das 

actividades de informações realizadas especialmente pela RCMP e CSIS deve ser mais 

efectivo; deve haver mais cooperação e partilha de informação entre serviços a nível interno e 

externo; e obviamente, que Arar fosse indemnizado. Mais recentemente, a Amnistia 

Internacional
84

 a par da American Civil Liberties Union e da Liberty in UK, têm dirigido os 

seus ataques à actuação da CIA no âmbito da “Guerra ao Terrorismo” declarada pelos EUA, 

sobretudo no que respeita ao tratamento dos detidos na prisão de Abu-Ghraib e do transporte e 

tratamento dos detidos para a prisão de Guantanamo (Gill e Phythian, 2006, p. 168). 

 

Há também a considerar a pressão exercida por partidos políticos ou por grupos mais 

restritos (lobbies), que não deve ser confundido com as competências de fiscalização do poder 

legislativo. É um tipo de controlo informal que se manifesta pela sua capacidade de influência 
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 Para mais detalhes consultar http://circ.jmellon.com/history/arar/. 
84 Consultar http://www.amnesty.org/ onde constam inúmeros artigos relacionados a Arar, tortura e rendition. A 

Amnistia Internacional tem desenvolvido uma tenaz campanha de denúncias e de sensibilização para por termo às 

atrocidades que têm sido cometidas pelo governo norte-americano em clara violação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Convenção contra a tortura das NU.  

4.2.5.3 O Papel dos Grupos Políticos  

http://www.amnesty.org/
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na agenda dos assuntos parlamentares em matéria de informações e a política que a dirige. 

Estes actores enfrentam as mesmas dificuldades e problemas que os anteriores. Como refere 

Lock Johnson, para além de serem poucos os políticos com experiência, perícias ou 

simplesmente envolvidos na área das informações, muitas vezes está-lhes vedado a faculdade 

de poderem manifestar os seus descontentamentos e expor as suas queixas publicamente, em 

virtude da natureza secreta dos assuntos que tenham em mãos (2004, p. 4). 

 

Por fim, uma breve referência aos grupos ou associações compostas maioritariamente 

por académicos e por profissionais. Estas associações têm um papel significativo no debate da 

actividade através da publicação de artigos, realização de trabalhos de investigação, promoção 

de seminários, onde são analisadas várias questões objecto de preocupação das informações
85

. 

A mais-valia do trabalho prestado por estas personalidades, muitas delas de reconhecido 

mérito, encontra-se no facto de incrementarem o conhecimento de matérias, tradicionalmente 

reservadas aos profissionais, a todos aqueles com responsabilidades políticas e fiscalizadoras 

na actividade e ao cidadão comum, contribuindo desta forma para uma maior sensibilização, 

incentivar reformas e potenciar o controlo (Gill, 1994, p. 296). 

 

Neste capítulo foi efectuada uma análise relativa aos limites de actuação dos SI típicos 

de um Estado contemporâneo no quadro legal e dos princípios democráticos ao nível nacional e 

de como é garantido o seu respeito num cenário de compatibilização entre o segredo e a 

transparência (ver tab. 3), mas estes constituem apenas uma parte dos constrangimentos à 

actividade que estes enfrentam. Considerando que os Estados não sobrevivem de forma 

isolada, mas antes pelo contrário, estão integrados num mundo cada vez mais globalizado, 

onde as relações de interdependência se acentuam cada vez mais, importa realizar o mesmo 

tipo de análise mas agora elevada ao plano internacional, é o que se tratará o capítulo seguinte.   
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 Como exemplos, temos a International Studies Association (ISA), a Federation of American Scientists (FAS), 

ambas com secções dedicadas às informações, a International Association for Intelligence Education (IAFIE), a 

International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA), o Consortium for the Study of 

Intelligence só para citar os mais importantes. Todas estas organizações possuem portais próprios na internet. 

4.2.5.4 O Papel das Associações de Peritos 
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Critérios CLASSIFICAÇÃO DO CONTROLO DA ACTIVIDADE DE INFORMAÇÕES  

Âmbito  Interno (Controlo em sentido restrito) Externo (Fiscalização/Revisão) 

Nível Administrativo Executivo Legislativo Judicial Sociedade 

Civil 

Instituição 

Responsável 

Director Presidente ou 

Primeiro-Ministro 

(Regime Pres./Parl.) 

 

Parlamento 

ou 

Câmara Alta/Baixa 

Tribunais 

e 

Juízes 

 

Media 

ONG‟s 

Lobbie’s 

Associações 

Tipologia Formal Informal Político 

 

Independente 

(externo aos 

SI/interno ao 

Executivo 

Político Independente Independente Informal 

Órgão Quadro 

Dirigente 

 Comissão  

Ministerial 

 

Órgão de  

Assessoria 

Inspector-Geral 

 

Auditor-geral 

CPFI 

(c/ ou s/ 

órgãos de 

assessoria 

não-parlam. 

Comissão 

Fiscalização 

Independente 

 

Inspector/ 

Auditor-geral 

Magistrados 

especialmente 

mandatados 

 

 

 

Grupos de 

interesse de 

cidadãos 

Forma Normas 

Internas 

Fugas 

de Info. 

 

 

Directivas 

Presidenciais/ 

Ministeriais 

 

Relatórios/ 

Reuniões 

Verifica as 

práticas segundo 

parâmetros de 

eficiência e 

eficácia 

 

 

Aprovação 

Legislação 

 

Inquéritos 

Fiscaliza a  

Actividade 

 

 

Verifica a 

conformidade 

legal 

Pressão/ 

Investigação/ 

Manifest. 

Sociais  

Observações   Emana 

Directivas/ 

Fixa 

objectivos e  

Prioridades/ 

Afecta 

Recursos/ 

Analisa 

relatórios/ 

Presta contas à 

tutela ou à 

autoridade 

política 

responsável 

 

Cariz  político e 

técnico 

Fiscaliza os  

actos  do 

Executivo e 

as despesas 

dos SI 

 

Investiga 

a actuação 

dos SI em 

caso de 

denúncia 

Denuncia 

irregularidades 

 

Cariz  técnico 

Decide sobre a 

legitimidade 

dos actos da 

Administração 

pública  

Denuncia 

irregularida-

des 

 

Contribui 

para a 

evolução da 

actividade  

 

Tabela 3: Resumo da classificação dos mecanismos de controlo da actividade de informações. 
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5 AS INFORMAÇÕES À LUZ DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

Em virtude da crescente e complexa integração dos Estados no sistema internacional e 

do actual quadro de ameaças transnacionais, a necessidade de exercer a actividade de 

informações em todo o seu espectro sobre o ambiente externo tem-se revelado vital. Por força 

desta realidade, os SI pela própria natureza das suas actividades, muitas vezes as exercem além 

das fronteiras dos seus territórios nacionais. O problema coloca-se quando ultrapassam os 

limites do seu Estado de origem. Nessa situação, estes passam a estar fora do ordenamento 

jurídico nacional e consequentemente, as suas atitudes são passíveis de produzir efeitos no 

âmbito do Direito Internacional. A observância das normas jurídicas internacionais na prática 

de qualquer actividade é fundamental, sob pena de gerar graves incidentes diplomáticos e 

consequências imprevisíveis. Apesar da indiscutível importância das informações nas RI, 

existem poucos tratados que as contemplem de forma directa (Chesterman, 2006, p. 1072). 

Apesar da existência de muitas lacunas legais, justifica-se ainda assim identificar os 

limites de actuação dos SI na ordem jurídica internacional. Não deixando de reconhecer as suas 

características sui generis, nomeadamente a do secretismo e intrusão, é possível estabelecer 

critérios de legalidade, justamente em função da sua singularidade. São estes aspectos que aqui 

se procurará tratar mediante duas perspectivas, a das práticas lícitas e ilícitas à luz do Direito 

Internacional. 

 

5.1 As Informações na Guerra e na Paz: Uma Abordagem Jurídica 

Antes de iniciar-se a abordagem do assunto propriamente dito, é conveniente salientar 

que a discussão da legalidade da actividade de informações se situa em três jurisdições 

distintas, a do: Direito Interno do Estado alvo, Direito Interno do Estado que a pratica, e 

Direito Internacional. Razão pela qual, há que separar a responsabilidade penal do indivíduo, 

da responsabilidade do Estado, cujo carácter é completamente diferente.  

Segundo Ian Brownlie, o acto ilícito no Direito Internacional decorre do abuso das 

competências do Estado e assume quatro formas (1997, pp. 534-5). A violação por parte de um 

sujeito de direito de uma norma internacional de carácter convencional, consuetudinário, ou de 

juscogens
86

 como é o caso do genocídio. As condutas que o Direito Internacional reconhece 

jurisdição universal para deter, ou punir, independentemente da nacionalidade do transgressor 
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 “Conjunto de normas imperativas de Direito Internacional Geral às quais nenhuma derrogação é permitida e 

que só podem ser modificadas por normas subsequentes da mesma natureza”. 
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(como por ex: as acções de pirataria). Os actos que causem danos aos Estados 

indiscriminadamente de difícil identificação dos efectivos lesados (como por ex: os testes 

nucleares na atmosfera). E, os actos violadores de Princípios Gerais de Direito que criam 

direitos, cujos beneficiários não têm personalidade jurídica internacional, como por ex: os 

ataques a povos não-autónomos ou sob mandato/tutela. Desta forma, separa-se o tratamento 

dado pelo Direito Interno aos profissionais de informações, que concerne exclusivamente às 

normas de Direito Penal de cada Estado, da sua repercussão no Direito Internacional.  

 

Pode-se apontar em primeiro lugar, não existirem objecções ao pleno emprego de 

acções de informações em tempo de guerra entre Estados beligerantes. A legitimidade destas 

acções advém da ausência de qualquer obrigação entre os Estados envolvidos num conflito de 

respeitar o território ou o governo inimigo, e da ausência de qualquer convenção internacional 

a respeito disso. Partindo desta constatação coloca-se a questão, qual é o estatuto que goza um 

agente que é detido e acusado da prática da actividade de informações. 

É o art. 46º do I Protocolo Adicional às Convenções de Genebra (1977) que regula esta 

matéria, no entanto, há várias hipóteses em jogo. Em primeiro lugar é necessário, distinguir se 

está em causa, um civil. Em caso afirmativo, este não tem o estatuto de prisioneiro de guerra 

visto não ser um elemento combatente. Nessa qualidade, deverá ser tratado segundo as normas 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos a par do art. 75º do I Protocolo Adicional, que 

estabelece as “garantias fundamentais” a que toda a pessoa, independentemente da sua 

qualificação, tem direito. 

Caso se trate de um membro das forças armadas, e desde que fazendo uso do uniforme 

militar ou com roupas que o distingam dos não-combatentes, deverá ser tratado como 

prisioneiro de guerra conforme o art. 46º nº 2 do I Protocolo Adicional. Caso contrário, se 

actuava vestido de forma a não ser possível distingui-lo dos não-combatentes e é capturado no 

momento em que se encontrava a realizar esse tipo de actividade, não é considerado como 

prisioneiro de guerra de acordo com o art. 46º nº 1. 

Para terminar, há a assinalar que segundo o art. 46º nº 3, “não se considera que realize 

actividades de espionagem, o membro das forças armadas que recolha informação de 

interesse militar dentro do território ocupado pela parte adversária, salvo que o faça mediante 

falsos pretextos ou proceda de modo deliberadamente clandestino”. Com base nessa ressalva, 

entende-se que o Direito Internacional procura separar os meios empregues pela actividade 
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operacional de campo dos restantes, empregues nos segmentos da pesquisa clandestina e 

contra-informações. 

 

Iniciando a análise pela actividade mais restrita da actividade, a espionagem
87

, alerta-se 

que nesta matéria se verifica uma lacuna normativa face ao Direito Internacional. Nessa 

sequência, vários autores entre académicos e profissionais têm publicado artigos manifestando 

a sua interpretação da legalidade da espionagem em tempo de paz, sendo possível agrupá-los 

em três correntes de pensamento.  

Na primeira, encontram-se aqueles que consideram a espionagem como uma actividade 

não ilegal como Geoffrey Demarest e Roger Scott. Para Demarest tem sido descurado o 

desenvolvimento de um quadro normativo respeitante à espionagem em tempo de paz face a 

outras normas internacionais incidentes na pesquisa de informações. Apesar do que existe 

positivado ser muito pouco, este autor reconhece a espionagem como um acto não amigável, 

mas simultaneamente, não violador do Direito Internacional (apud Radsan, 2007, p. 603). Scott 

comunga da posição de Demarest, afirmando que “a espionagem não é proibida pelo Direito 

Internacional como uma actividade fundamentalmente prejudicial” (apud Radsan, 2007, p. 

604). Para lhe conferir algum suporte legal, Scott relaciona-a com o “direito de antecipação ou 

imperioso” de auto-defesa ao abrigo da carta da ONU. Contudo, reconhece que as bases legais 

da espionagem em tempo de paz não são tão claras quanto deveriam ser. Apesar deste facto, 

Scott defende que a pesquisa clandestina de informações no território de outros Estados, pode-

se dever à existência plausível de ameaças articuladas com as suas capacidades e intenções 

baseadas na sua conduta do passado. Por isso, pode ser justificada como uma prática essencial 

do direito à auto-defesa (apud Radsan, 2007, p. 604). Em suma, para estes dois autores a 

espionagem não incorre em crime internacional, desta perspectiva, nenhum Estado pode 

interpor uma acção contra outro pela sua prática. Por outro lado, reconhecem aos Estados a 

reserva do direito de processar criminalmente as pessoas que a praticam dentro dos seus 

territórios. 

Na segunda, encontram-se os defensores do contrário, onde se destacam Quincy Wright 

e Ingrid Delupis. No entendimento de Wright, a espionagem em tempo de paz viola o dever 

dos Estados de “respeitar a integridade territorial e a independência política de outros 
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 A espionagem é classificada como uma subcategoria das informações, devendo ser entendida apenas como a 

pesquisa clandestina de segredos militares ou políticos ou simplesmente de informação relevante sobre o inimigo 

(definição adaptada do conceito do MI5 britânico disponível em http://www.mi5.gov.uk/output/what-is-

espionage.html). 
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Estados” (apud Radsan, 2007, p. 605). Por seu turno, Delupis assume uma posição mais 

veemente. Segundo ele, a “espionagem afigura-se ilegal à luz do Direito Internacional em 

tempo de paz se esta envolver a presença de agentes enviados clandestinamente por uma 

potência estrangeira para o território de outro Estado” (apud Radsan, 2007, p. 605). 

Na terceira e última, destacam-se autores como Daniel Silver e Frederick Hitz. Ambos 

classificam a espionagem como não sendo ilegal nem legal. Nas suas palavras reconhecem o 

“carácter ambíguo da espionagem no Direito Internacional” e por isso entendem que ela não é 

tolerada nem condenável. Estes autores salientam que os Estados são muito menos tolerantes 

quando a espionagem é praticada contra eles, quando eles a praticam contra terceiros. Este 

último aspecto é compreensível, porquanto estão em causa razões de auto-defesa e dos seus 

próprios interesses. Na sua perspectiva, esta situação pode explicar porque não existem tratados 

ou convenções que proíbam especificamente a espionagem (apud Radsan, 2007, p. 606). Na 

mesma linha de pensamento, Cristopher Baker defende que o “Direito Internacional não 

legitima nem proíbe a espionagem, mas muitas vezes preserva a prática como um instrumento 

que facilita a cooperação internacional” (2004, p. 1092). 

Portanto, a espionagem independentemente de ser praticada por meios humanos ou 

técnicos, não está proibida pelo Direito Internacional. Este facto compreende-se por viabilizar a 

reciprocidade da mesma, a menos que, se verifique uma violação da soberania do Estado 

espiado. Mas a actividade das informações vai além da espionagem, por esse motivo vejamos 

com detalhe as questões jurídicas que se colocam às três funções dos SI.  

A obtenção de dados por meios técnicos é, em grande parte, permitida pelo Direito 

Internacional. Com efeito, todas as modalidades englobadas na Techint são hoje amplamente 

toleradas e consideradas lícitas desde que, se situem em território nacional da entidade que a 

pratica, veja-se o exemplo da intercepção de telecomunicações estrangeiras realizada pelo 

controverso sistema anglo-americano Echelon
88

 (Campbell, 2001, pp. 5-8). Embora não seja 

regulamentada de forma convencional, pode-se considerar permitida por norma costumeira. 

Basta considerar a sua utilização contínua pelos Estados, sem que estes sejam declarados como 

estando a cometer algum ilícito internacional. Da mesma forma, as acções baseadas nos 

espaços internacionais, como o alto-mar e o espaço extra-atmosférico, estão legitimadas na 
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 Trata-se de um sistema de vigilância das comunicações internacionais, que tem gerado um enorme debate em 

seu torno, no sentido de reforçar a necessidade de colmatar as lacunas existentes no Direito Internacional que 

permitem aos SI destes Estados de continuarem a espiar as comunicações dos cidadãos. Nessa sequência, foi 

criada em 2000 uma comissão de investigação no Parlamento Europeu, presidida pelo eurodeputado Carlos 

Coelho onde no seu relatório constava que o Echelon existia, a par de outros sistemas de espionagem global de 

comunicações e que estes constituíam uma ameaça ao comércio e á privacidade, incorrendo numa clara violação 

das convenções de Direitos Humanos. 
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liberdade de utilização desses espaços pelos Estados, considerados por todos como res 

communis
89

. Assim, a utilização dos satélites para obtenção de imagens como fonte de dados 

destinada à produção de informações é perfeitamente compatível com o Direito Internacional 

(Rathman, 1998).  

A problemática da legalidade da Techint coloca-se quando se trata da obtenção em 

território estrangeiro. O Estado tem soberania sobre o seu espaço aéreo, considerado o espaço 

sobrejacente ao seu território terrestre e sobre o seu mar territorial, e possui sobre ele todos os 

direitos que, conforme a alínea a) do art. 9º da Convenção de Chicago sobre Aviação Civil 

Internacional, “sejam necessários para sua protecção em termos de necessidade militar e 

segurança nacional”. Tem também prevalecido a tese de, no caso específico de um sobrevoo 

de uma aeronave com a missão específica de obtenção de informação de um determinado alvo 

sobre território estrangeiro, o acto ilícito não seria a actividade de informações em si, mas sim 

a violação do espaço aéreo internacional. Recordamos que em 2001, quando o avião espião 

norte-americano aterrou de emergência na ilha chinesa de Hainan
90

, os protestos do governo de 

Pequim se resumiram à intrusão da aeronave americana no espaço aéreo chinês, e não às 

técnicas de Sigint perpetradas pela mesma. Este acontecimento ilustra, de maneira clara, que no 

plano da responsabilidade dos Estados, as técnicas de Sigint e Imint praticadas por meios 

aéreos não constituem violação das obrigações internacionais. Quando se trata da obtenção de 

informação no mar territorial, a situação muda de contornos. Isto porque, o Direito do Mar, 

plasmado na Convenção de Montego Bay (1982), reconhece o direito de passagem inofensiva 

segundo o seu nº 1 do art. 19º, considerada como aquela que não é prejudicial à paz, à boa 

ordem ou à segurança do Estado costeiro (Brownlie, 1997, p. 211). Com isto, é dada permissão 

à livre circulação, sem prestar-se contas ao Estado costeiro quanto ao objectivo da passagem 

em concreto, desde que, cumpridos os pressupostos citados. Deste articulado poder-se-á 

deduzir da permissividade com que, qualquer navio com objectivos menos honestos trespassa 

este espaço de soberania. Em contraponto, o nº 2 do mesmo artigo, explicita as situações em 
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 Coisa destinada ao uso público, inapropriável por quem quer que seja e com relação à qual todos gozam dos 

mesmos direitos. 
90

 Em 1 de Abril foi detectada a incursão de um avião-espião norte-americano EP-3 no espaço aéreo chinês 

quando sobrevoava o Mar do Sul da China, com 24 tripulantes. Num episódio qualificado de "arrogante" e 

"insólito" por Pequim, foram enviados dois caças de intercepção para persuadi-lo a abandonar a zona e, em caso 

necessário, destruí-lo. Segundo Pequim, quando os dois caças se aproximaram do EP-3, este chocou contra um 

dos aparelhos chineses, que caiu no mar, causando a morte do piloto. O EP-3 realizou uma aterragem forçada na 

base militar da ilha chinesa de Hainan e foi cercado imediatamente por tropas do exército chinês. Os seus 24 

tripulantes foram detidos e, durante o período que durou a crise com os Estados Unidos, foram ameaçados de 

serem julgados como espiões. Depois de 14 dias de tensas negociações, o presidente dos EUA, George Bush pediu 

com humildade a devolução do avião e dos tripulantes, a que o chefe de Estado chinês, Jiang Zemin acedeu. Para 

mais detalhes consultar http://www.terra.com.br/noticias/retrospectiva2001/mundo/euachina.htm. 
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que a passagem de um navio estrangeiro é considerada prejudicial. Várias delas poderão 

relacionar-se com a espionagem mas, destaca-se em particular a sua alínea c), onde se 

transcreve “qualquer acto destinado a obter informações em prejuízo da defesa ou da 

segurança do Estado costeiro” (Brownlie, 1997, p. 212). Verifica-se assim, que o Direito 

Internacional condena a obtenção de informações de forma distinta, consoante o espaço onde 

esta ocorra. 

A pesquisa de informação baseada em fontes abertas - Osint, não se traduz em ilícito 

internacional. A comprovar este facto, existem vários textos legais onde é garantida a liberdade 

de procurar, receber e difundir a informação aberta, conforme consagrado no art. 19º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
91

 ou no nº 2 do art. 19º do Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos
92

.  

Inequivocamente é no campo do emprego do elemento humano, seja na pesquisa de 

informação – Humint, ou na realização de operações cobertas, que residem os maiores 

problemas. Pela sua natureza, as acções levadas a cabo por elementos humanos são discretas, 

ocultas, e por isso difíceis de descobrir. É problemático imputar ao profissional de informações 

ou a outro qualquer funcionário público ou privado, a característica de agente de Estado 

quando detectado, especialmente quando infiltrado, sem identificação militar, diplomática ou 

consular. Apesar de, no campo da segurança nacional existirem diversas razões sustentadoras 

da criminalização dos actos de espionagem por meios humanos, também existem aspectos 

legais de cariz internacional condicionantes dos procedimentos adoptados pelos Estados. Um 

exemplo, são os princípios e disposições de Direito Internacional em caso de violação dos 

direitos humanos. Segundo Dieter Fleck, os objectivos dos SI não justificam uma derrogação 

dos direitos humanos (2007, p. 693). A comprová-lo, o Direito Internacional proíbe 

explicitamente a utilização de informações obtidas em outro Estado, através da tortura nos 

termos do art. 15 º da Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos e Degradantes (CCT)
93

. Mais se acrescenta, qualquer declaração feita como 

resultado de tortura é inadmissível como prova em qualquer processo, como por exemplo, 

numa acção judicial contra terroristas ou em processos de deportação, excepto no processo 
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 Art. 19º - “Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser 

inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e 

ideias por qualquer meio de expressão”. 
92

 O texto deste artigo é praticamente decalcado do anterior pelo que nos abstemos do citar, importa contudo 

referir que a alínea b) do nº 3 do art. 19º ressalva que o “exercício das liberdades previstas no nº 2 comporta 

deveres e responsabilidades especiais”, podendo estas serem submetidas a certas restrições nomeadamente as 

necessárias “à salvaguarda da segurança social, da ordem…”. 
93

 A CCT foi adoptada em 10 de Dezembro de 1984 (Portugal ratificou esta Convenção). 
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contra o alegado torturador. Pode-se deduzir, embora o Direito Internacional não seja tão 

específico aqui, que estas limitações se aplicam de igual forma em caso da utilização de 

informações obtidas pela mediação de um SI de outro Estado que recorra à tortura.  

Recorrendo novamente ao caso da “alegada utilização de países europeus pela CIA 

para o transporte e a detenção ilegal de presumíveis terroristas”, lembramos que o PE veio 

condenar as práticas da CIA entre as quais: de sequestro, afastamento, rapto e detenção ilegais 

de suspeitos de terrorismo no território dos Estados-membros da UE, assim como pela “entrega 

extraordinária” de, entre outros, cidadãos ou residentes europeus. Para além de todas elas 

constituírem uma derrogação dos direitos humanos e por isso o fundamento do seu repúdio, 

outro se lhe junta, o do objectivo. Trata-se de evitar que, os suspeitos sejam submetidos a 

processos judiciais, ao serem transferidos para outros países, a fim de serem interrogados, 

possivelmente sob tortura. O PE considerou igualmente, deploráveis as práticas de certos 

governos da UE que resumiram as suas responsabilidades, a meros pedidos de garantias 

diplomáticas a países terceiros a respeito dos quais, existem razões substantivas para crer que 

praticam a tortura
94

. Para esse argumento, o PE baseou-se na entrega extraordinária de pessoas 

com destino a locais onde as práticas de tortura são endémicas, constituir uma violação do 

princípio da „não repulsão‟ previsto no art. 3° da CCT (PE, 2006a). Apesar de o PE 

compreender a importância de uma cooperação estreita entre os SI dos Estados-Membros e os 

dos Estados aliados, defende que esta não deve ser confundida com alienação da soberania do 

espaço terrestre e aéreo do território europeu. Concomitantemente, a luta contra o terrorismo 

não pode ser ganha sacrificando os princípios democráticos e violando os princípios 

fundamentais dos Direitos Humanos, mas sim, deve ser combatido respeitando a legislação 

internacional e nacional e com uma atitude responsável dos governos (PE, 2006a). Partilhando 

a mesma ideia, o juiz David Neuberger comentou: “pela prática da tortura, ou através do uso 

dos seus resultados, um estado democrático está a enfraquecer o seu argumento contra os 

terroristas, ao adoptar os seus métodos, perdendo assim a superioridade moral que a 

sociedade democrática aberta goza” (Born e Leigh, 2007, p. 8). 

Mas para além destas violações enunciadas contra indivíduos, acções como: sabotagem, 

assassinato, desestabilização de regimes políticos, fomento e auxílio de rebeliões, e até 

financiamento ou treino de grupos insurgentes, práticas comuns das operações cobertas, 

também são claramente ilegais no campo do Direito Internacional. A principal norma para 

definir se a actividade de um profissional de informações é ou não ilegal, mediante o Direito 

Internacional encontra-se na Carta da ONU, no seu n.º 4 do art. 2º, onde refere “os membros 
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 Como foi indicado nas conclusões retiradas por Manfred Nowak, relator especial da ONU sobre a tortura. 
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deverão abster-se nas suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou ao uso da força, 

quer seja contra a integridade territorial ou a independência política de um Estado, quer seja 

de qualquer outro modo incompatível com os objectivos das Nações Unidas.”. Logo, toda a 

acção desempenhada por agentes de um SI ou outros ao seu serviço, vise minar as estruturas de 

um determinado Estado, ela se igualará a um acto de agressão, incorrendo num ilícito 

internacional. Para atestar esta ideia recorramos ao exemplo do envolvimento da CIA na guerra 

civil da Nicarágua (1983-1984). Este caso, de particular interesse para a jurisprudência, 

reporta-se a 1984, quando a Nicarágua deu entrada no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), 

com uma acção contra os EUA acusando-os de cometer actividades militares e paramilitares no 

seu território
95

. Estas respeitaram a: sabotagens em portos, aeroportos e instalações 

petrolíferas; concepção, organização e apoio à guerrilha; ataques a unidades navais; e 

espionagem. Ao conjunto destas acções, a Nicarágua classificou-o como um acto de agressão e 

de ingerência dos assuntos internos. 

Após várias diligências, o TIJ não deu como provado o envolvimento directo de 

elementos norte-americanos em operações militares, pelo menos em todas as fases do conflito. 

Mas considerou ter-se feito prova da sua participação no planeamento, direcção e execução de 

actos clandestinos a favor dos Contras, fornecendo apoio logístico e realizando acções típicas 

de informações, na tentativa de desestabilizar o governo nicaraguense (TIJ, 1986, p. 164). O 

tribunal decidiu como ilegal a prática da espionagem e todas as outras a ela associada (atacar, 

minar, treinar, equipar, e financiar os Contra), que objectivavam a mudança do regime político 

vigente pelos EUA, por violarem vários princípios de Direito Internacional e tratados, 

resultando na sua condenação (TIJ, 1986, p. 167)
96

.  

Por a actividade operacional da CIA ter extravasado a mera obtenção da informação 

negada, desembocou numa manifesta interferência nos assuntos internos da Nicarágua, o que 

implicou a violação do Direito Internacional. Nessa sequência, salienta-se que a decisão do TIJ 

neste caso, deve ser interpretada como uma condenação ampla ao acto de agressão em si ao 

invés, de uma condenação específica da actividade de informações, independentemente da 

imputabilidade que se possa atribuir à CIA em toda a sua esfera de acção no apoio dado aos 

Contras. Com este exemplo pode-se concluir que, de uma forma geral, as acções cobertas 

incorrem num crime internacional. 
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Caso: “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)”. 
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O TIJ baseou-se em grande parte, no texto da Declaração de Princípios de Direito Internacional Relativos às 

Relações Amigáveis e Cooperação entre Estados – resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1970 

2625 (XXV), 24 de Outubro de 1970 (Disponível em: http://www.whatlaw.org/en/conv/0703.htm), em especial 

nos princípios que estabelecem a proibição do uso da força nas relações internacionais e o da proibição da 

ingerência nos assuntos internos.  
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Por último, quanto à contra-informação, o Estado tem o direito de proteger a sua 

informação sensível, por meio da classificação dos documentos e do estabelecimento de 

normas penais para punir aqueles que procurem indevidamente esses conhecimentos sigilosos. 

A prática da contra-informação decorre da soberania estatal sobre os conhecimentos do seu 

domínio, e dessa óptica, não pode ser interpretada como ilegal pelo ordenamento jurídico 

internacional, cujo fundamento é justamente o poder soberano do Estado. A excepção é feita 

em caso de detecção de alegados actos de espionagem no seu território e que no decurso da 

detenção do agente em causa, haja uma violação dos direitos humanos como aconteceu com o 

caso Sarah Wikes
97

 em Angola. Apesar de inexistir a aplicação de sanções na maior parte dos 

casos, não deixa de haver uma pressão e contestação por parte da comunidade internacional, 

que tem até surtido algum efeito. Nesta matéria, a Amnistia Internacional tem insistido com os 

Estados para procederem em conformidade com os padrões internacionais de justiça.  

 

A diferença entre a pesquisa de informação para fins de produção de informações e 

outras acções governamentais que envolvem a aquisição sistemática de informação sobre 

actores e problemas relevantes para o Estado é relativamente ténue. Ainda assim, é possível 

visualizar essa diferença, se a ilustrarmos com o exemplo das relações diplomáticas. 

Os governos obtêm informação do ambiente externo por via institucional através de 

duas formas, pelos seus SI ou pela diplomacia. Isto resulta numa natural interacção e por vezes 

até competição, daí por vezes, as informações serem entendidas como a nova “anti-

diplomacia” (Herman, 2001, p. 29). Por esse motivo, afigura-se oportuno realizar uma análise 

baseada nas suas características intrínsecas, fronteiras, relações, para perceber-se quais os 

riscos e as oportunidades que enfrentam no ordenamento jurídico internacional.  

O tratado em vigor respeitante a esta actividade, a Convenção de Viena sobre Relações 

diplomáticas (1961), reconhece implicitamente a obtenção de informação como uma 

componente tradicional da diplomacia. Este tratado procura estatuir os limites do que é 

aceitável (Chesterman, 2006, p. 1087). Antes de mais, importa saber o enquadramento jurídico 

regulador da actividade diplomática no Estado anfitrião com interesse directo para o assunto 
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 Sarah Wykes é membro da Global Witness, uma organização de defesa dos direitos humanos, e foi detida a 18 

de Fevereiro de 2007 sob a acusação de espionagem quando se encontrava de visita a Cabinda, para se reunir com 

representantes locais da sociedade civil. Esta activista tem desenvolvido um trabalho internacionalmente 

reconhecido, na área da transparência no sector petrolífero. Após ter sido presa, as autoridades angolanas 

negaram-lhe água, comida e o acesso ao apoio de um advogado por ela nomeado no dia da detenção. Depois de 

um movimento de senadores dos EUA, entre eles Barack Obama, ter-se dirigido ao Presidente Eduardo dos Santos 

a solicitar a sua libertação, e outros apelos de ONG‟s, Sarah Wykes foi libertada três dias depois. 

 

5.1.2.1 As Relações Diplomáticas  

http://www.globalwitness.org/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6375111.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6375111.stm
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em discussão. Para tal, serve-nos de base o seu art. 3º que estabelece o seguinte: “As funções de 

uma missão diplomática consistem, nomeadamente, em:...d) Inteirar-se por todos os meios 

lícitos das condições existentes e da evolução dos acontecimentos no Estado acreditador e 

informar a esse respeito o Governo do Estado acreditante.”. Isto indica que, os Estados 

soberanos permitem às representações formais dos Estados acreditados nos seus territórios, o 

envio de relatórios de situação aos seus governos. Por exclusão de partes, quando são 

empregues meios clandestinos (espionagem), incorrem na ilicitude. 

Está previsto no art. 7º, a possibilidade de serem incluídos na missão diplomática, 

adidos militares, desde que, aprovados pelo Estado acreditador ou este se abstenha desse 

requisito. Isto é consistente com a prática comum do Estado acreditador ter profissionais dos SI 

identificados em certas missões para efeitos de ligação (Chesterman, 2006, pp. 1087-8). 

Por outro lado, verifica-se um conjunto de normas que procuram prevenir, ou no 

mínimo, restringir a obtenção de informações tais como as relativas: à possibilidade do Estado 

acreditador limitar o número e as categorias dos membros da missão (art. 11º); necessidade do 

consentimento do mesmo para instalar escritórios em locais diferentes do da sede da missão 

(art. 12º); acessibilidade a determinadas zonas, que por questões de segurança nacional pode 

ser restringida aos membros da missão (art. 26º); obrigatoriedade de instalar apenas uma antena 

rádio-transmissora (art. 27º); ao dever de respeitar as leis e regulamentos, para além de não se 

imiscuir nos assuntos do Estado acreditador (art. 41º nº 1); ao dever de não usar as instalações 

da missão de forma incompatível com as funções da mesma (art. 41º nº 3). 

Ainda assim, por vezes acontece que determinados diplomatas exercem eles próprios, 

actividades de espionagem, o que constitui um desvio grave das suas funções (Magalhães, 

1996, pp. 120-1). Este facto pode ser justificado pelos próprios privilégios e imunidades que 

lhes estão consignados pela Convenção e nessa qualidade, serem encarados no seu conjunto, 

como um facilitador de tal prática. Referimo-nos objectivamente: à inviolabilidade das missões 

diplomáticas (art. 22º), o que significa que gozam da mesma imunidade que o próprio Estado 

acreditado (instalações, correspondência, arquivos ou outros bens); à inviolabilidade dos 

representantes diplomáticos (art. 29º), na medida em que estes não podem ser alvo de qualquer 

forma de prisão ou detenção; à imunidade pessoal face à jurisdição interna (penal, civil e 

administrativa), i.e., os representantes diplomáticos não podem ser julgados pelos tribunais do 

Estado acreditador (art. 31º), no entanto, em cada jurisdição deverá estar previsto um processo-

padrão pelo qual os requisitos da imunidade são estabelecidos; e da missão gozar de livre 

comunicação com o seu governo e restantes dependências (art. 27º) (Brownlie, 1997, pp. 374-

8). Perante este quadro legal, em caso de detecção ou suspeição do exercício de acções de 
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espionagem, o pior efeito que pode ocorrer é o Estado acreditador declarar o diplomata 

persona non grata e naturalmente promover a sua expulsão, conforme prevê o art. 9º (Radsan, 

2007, p. 621). A convenção não exige a fundamentação da decisão, porém, a fórmula 

tipicamente usada pelos Estados acreditadores é a de que o diplomata se envolveu em 

“actividades incompatíveis com o seu estatuto diplomático” (Chesterman, 2006, p. 1089).   

Paralelamente, é normal um Estado destacar profissionais dos SI e integrá-los nas 

missões diplomáticas sob a capa de um qualquer funcionário, que não um diplomata de carreira 

ao abrigo do art. 7º, sob reserva das disposições dos artigos 5º, 8º, 9º e 11º (ex: adido cultural, 

representante de um ministério, conselheiro político, conselheiro técnico, membro do 

secretariado…). Esta cobertura permite uma melhor dissimulação e integração na sociedade, 

dado usufruírem do estatuto diplomático. Este tipo de cobertura confere basicamente quatro 

vantagens: justifica perante as autoridades do Estado anfitrião, a sua presença por um período 

razoavelmente dilatado; ao abrigo da imunidade diplomática, caso haja detecção das suas reais 

actividades, a Convenção determina que esses indivíduos sejam declarados personae non 

gratae e expulsos do país, ao invés de serem detidos e julgados criminalmente pelos tribunais 

do Estado acreditador; possibilita um contacto mais abrangente com as autoridades do Estado 

(quer ao nível dos vários sectores das estruturas públicas, como ao nível hierárquico das 

chefias dessas mesmas estruturas) a ser espionado; a última vantagem, encontra-se na 

segurança concedida pela embaixada e consulados no que respeita à protecção física da 

documentação angariada e produzida pelos profissionais dos SI, como na liberdade de 

comunicação destes com os seus serviços no Estado de origem (Herman, 1996, p. 120).  

No entanto, os profissionais que operam com este tipo de cobertura enfrentam algumas 

desvantagens inerentes à própria protecção diplomática dos membros da missão. Em primeiro 

lugar, é sobre os membros da missão que incide maior atenção por parte das entidades 

responsáveis pela contra-informação do Estado anfitrião. Qualquer indivíduo para usufruir de 

imunidade tem que constar da relação do pessoal autorizado. Por sua vez, os órgãos de contra-

informação, por rotina, assumem que todos os que nela constem são agentes de informações. 

Outra desvantagem é que dada a natureza aparente das suas funções, há uma limitação quanto 

ao tipo de pessoas que estes podem contactar sem levantar suspeitas. E em última instância, 

quando se verificam cortes nas relações diplomáticas, os SI ficam amputados desta modalidade 

de pesquisa (Radsan, 2007, p. 622).  

Por força destas condicionantes, as fontes mais confidenciais dos embaixadores 

sobrepõe-se às fontes dos ditos agentes (Herman, 1996, pp. 9-15). Entretanto, as diferenças 

entre uma actividade e outra são relativamente claras, especialmente no tocante ao grau de 
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fragilidade das fontes diplomáticas ou secretas de informação em relação às contramedidas de 

segurança dos alvos. Concretizando, a maioria das fontes de um diplomata são públicas e não 

cessam o fluxo de informação quando o Estado acreditador aumenta os seus níveis de 

segurança, ao contrário do que ocorre com as fontes dos profissionais dos SI aí a operar.  

Em síntese, os esforços de obtenção de informação conduzidos através dos canais 

diplomáticos e de acções de espionagem são reconhecidos como diferentes, quer pela natureza 

dos actores envolvidos, como nos meios utilizados, embora possa ocorrer uma conduta 

dualística por parte do diplomata legítimo. O escrutínio e a vigilância reforçada que recai sobre 

os membros da missão por um Estado acreditador, não é compensador face aos ganhos da 

imunidade diplomática visto dificultar em larga escala a condução da prática de espionagem e 

por inerência, a sua eficácia. Pelas razões apontadas e quando os interesses estratégicos são 

elevados, os Estados optam igualmente pela inserção de agentes no território alvo sem 

cobertura diplomática (Radsan, 2007, p. 622). 

 

 Se a pesquisa de informação é uma componente importante e inevitável das relações 

diplomáticas, esta assumpção ganha ainda mais peso quando respeita ao controlo de 

armamentos, pela sua importância na segurança internacional. O controlo de armamentos 

estabelece-se em regra por via de tratados, entendido como processo de criação de obrigações 

jurídicas entre Estados e que, segundo Nguyen Dinh o define como “qualquer acordo 

concluído entre dois ou mais sujeitos de Direito Internacional, destinado a produzir efeitos de 

direito e regulado pelo Direito Internacional.” (2003, p. 120). 

 O controlo de armamentos coloca tipicamente o clássico „Dilema do Prisioneiro‟, se 

houver falta de confiança acerca das acções das partes contrárias. Um mecanismo-chave para 

impedir os seus custos negativos é a troca de informação (Chesterman, 2006, p. 1090). Daqui 

se infere, que caberá aos SI a tarefa de providenciar este tipo de informação, quando se 

verifiquem tentativas dos governos tentarem deliberadamente ocultar os seus programas 

militares. A confirmar esta ideia, M. Herman refere que durante as décadas de 60 e 70, o papel 

das informações foi determinante nas negociações de limitação do armamento estratégico 

nuclear entre os EUA e a URSS (1996, pp. 158-9). Apesar de ter sido inviável um acordo entre 

as duas potências, quanto à fixação de um regime de verificação como por exemplo, as 

inspecções aos locais de instalação das armas, conseguiram durante algum tempo pelo menos, 

a interdição de testes nucleares, a fixação de limites do quantitativo de ogivas e a tolerância da 

vigilância por satélite como meio de acesso à informação da conduta de ambas as partes, 

5.1.2.2 O Controlo de Armamento 
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eufemísticamente referida com o termo „meios técnicos nacionais de verificação‟. Estes 

acordos foram materializados nos tratados ABM e SALT I, assinados em Moscovo em 1972. 

Entre as várias disposições, ficou estabelecido o direito de pesquisa de informação com vista à 

avaliação do respeito das obrigações estipuladas do controlo de armamento. Contudo, o texto 

ressalva que tal actividade deverá ser coerente com os princípios gerais do Direito 

Internacional. Também está contemplada a proibição de interferência desta actividade pelo 

Estado alvo, assim como a limitação de acções de encobrimento por parte deste. 

 Com os tratados SALT II (versão final de 1979), INF (1987) e START (1991), foram 

sendo implementadas cada vez mais medidas de cooperação atinentes a uma transparência e 

um controlo mais efectivo por parte dos dois Estados, conferindo maior capacidade de 

pesquisa, tais como: a abertura dos silos por períodos determinados, da limitação da 

encriptação e de jamming durante os voos de teste dos mísseis (Herman, 1996, pp. 160-1). 

 O tratado Open Skies (1992) traduziu-se numa aproximação mais regulada, estabelecendo 

um regime para os voos de observação desarmados sobre os territórios dos Estados parte do 

referido acordo (art. I nº 1 e II nº 4). Mais do que, garantir a não-interferência com a recolha de 

informações, o tratado define um tecto
98

 de operação de aeronaves específicas e tecnologia 

fotográfica usada que deve se encontrar disponível comercialmente a todos os Estados parte 

(art. III e IV). Acrescenta-se ainda, que as imagens obtidas deverão estar ao dispor de qualquer 

Estado parte (art. IX). 

 Da forma como aqui foi descrito o uso das informações, identificam-se duas funções, 

caracterizadoras do seu papel neste contexto. O seu importante papel de monitorização do 

cumprimento de obrigações a que os Estados se encontram vinculados, podendo ser 

interpretado como um mecanismo de controlo de execução dos tratados. A segunda, prende-se 

com o facto da obtenção regular de informação relativa ao objecto do tratado, constituir um 

meio edificador das relações de confiança entre os Estados parte (Chesterman, 2006, p. 1092). 

O balanço que resulta desta análise leva a interpretar a actividade de informações como uma 

ferramenta funcional da segurança cooperativa que facilita por um lado a negociação, e por 

outro, o respeito das obrigações a que os Estados estão vinculados (Baker, 2004, pp. 1102-9).   

 Apesar da validade destas funcionalidades no actual contexto pós Guerra Fria, levanta-se 

agora uma nova e séria questão. E quando um Estado, que através de técnicas de negação e 

decepção inviabiliza qualquer obtenção de informação, como foi o caso do Iraque aqui 

analisado ou na pior situação quando não estão vinculados a qualquer tratado, como a Coreia 
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do Norte, como deve ser encarado o papel das informações quanto ao grau de licitude da sua 

intervenção? Antes de se responder a esta questão, analisemos primeiro os acordos.  

A natureza dos acordos de controlo de armamento como o Tratado de Não-Proliferação 

Nuclear, Convenção sobre Armas Biológicas, e Convenção sobre Armas Químicas incentiva os 

Estados proliferadores a mentir e ocultar o mais eficazmente possível. O mesmo é verdadeiro 

para os acordos respeitantes a fornecedores de matérias necessárias à sua produção como o 

Regime de Controlo de Tecnologia de Mísseis e Lista de Austrália
99

, e qualquer outra forma de 

sanção. Por oposição, o controlo de armamento só incentiva o respeito entre os não-

proliferadores e os não-fornecedores. A contribuir para esta situação de vulnerabilidade deste 

tipo de regimes apontam-se os seguintes aspectos: os esforços de execução são demasiado 

fracos para serem eficazes; as suas disposições relativas à transferência de tecnologia são 

suficientemente permissivas para aqueles que conseguem mentir ou esconder; a tecnologia da 

proliferação geralmente permite o esforço de investigação e desenvolvimento a ser repartido 

numa ampla gama de pequenas instalações e projectos, onde alguns podem ser realizados sob a 

capa de uma investigação civil legítima ou podem mesmo ser escondidos em instalações civis e 

comerciais (Cordesman, 2003, p. 18). Como os proliferadores têm vindo a tornar-se mais 

sofisticados, recorrendo aos mais diversos estratagemas, aparentemente, só com SI numa acção 

intrusiva e secreta é possível a sua detecção. Mas essa atitude acaba por ser algo paradoxal. Se 

por um lado funciona como um instrumento da justiça, pode implicar a violação de princípios 

de Direito Internacional, levantando-se sérias dúvidas quanto à sua razoabilidade. À primeira 

vista, a ideia de se cometer uma acção moralmente questionável poder ser eticamente 

admissível, desde que seja por uma razão justa, surge como bastante atraente. Para ajudar neste 

dilema e na resposta à questão atrás formulada, torna-se necessário encontrar uma abordagem 

que permita conhecer os moldes de acção dos SI que se podem traçar num quadro considerado 

universalmente aceitável.     

 

5.2 Da Necessidade de um Modelo de Ética para as Informações 

 Segundo Toni Erskine, porque a pesquisa de informações é um “comportamento 

humano que envolve uma escolha e uma decisão”, ela é necessariamente “vulnerável ao 

escrutínio ético.” (2004, p. 359). Desta perspectiva, infere-se que as informações não se 

desenvolvem num vazio moral, mas sim num ambiente controlado, onde os governos de 

regimes democráticos liberais tomam em consideração certos padrões morais e éticos. Isto 
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 Trata-se de um acordo informal da autoria do Grupo de Austrália, que visa minimizar o risco de proliferação de 

armas químicas e biológicas. Para mais detalhes consultar http://www.australiagroup.net/en/introduction.html. 
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porque em democracia, o povo espera que os governantes por si eleitos orientem a sua política 

externa de forma ética (Gendron, 2004, p. 409). 

A corrente realista entende que o exercício da actividade governativa do Estado 

desenvolve-se numa lógica de subordinação a uma ética de “responsabilidade”, significando 

esta que, julga a acção pelas suas consequências numa perspectiva de custo-benefício. A defesa 

e a realização do interesse nacional obrigam à renúncia, caso necessário, da moral individual. 

Enquanto o liberalismo, defende um modelo de acção governativa cujas práticas se devem 

realizar em obediência a uma ética de “convicção”, entendida como aquela que julga da 

concordância da acção com os princípios morais (Moreira, 1999, p. 107). 

  Como se ilustrou na Fig.1, o realismo e o liberalismo são os extremos opostos da escala 

de enquadramento de uma possível teoria das informações, logo, a tentativa para uma definição 

da sua ética também aí se inclui. Mas estas perspectivas são demasiado rígidas, tendo uma 

visão das questões morais como se tratasse de algo que fosse «branco ou preto». Claramente, 

isto não é útil numa actividade que muitas vezes, e usando a mesma metáfora, assume uma 

tonalidade cinzenta, ou seja, os padrões da moralidade em que a acção se realiza, não são 

suficientemente vincados. Portanto, qualquer proposta de modelo ético necessita levar em 

conta a necessidade de flexibilidade e raciocínio moral para criar um modelo prático que 

permita alcançar os níveis de eficácia desejados, ao mesmo tempo que respeita os padrões 

morais da sociedade que serve. Desta forma, a aplicação dos princípios da teoria da guerra 

justa a uma ética das informações afigura-se adequada, por esta ter um sentido mais 

pragmático, porquanto procura combinar os aspectos da perspectiva realista e liberalista. 

A teoria da guerra justa tornou-se um método equilibrado na determinação da 

legitimação do uso da força nas RI. Esta teoria é apoiada por regras morais e aspirações de 

carácter idealista, não deixando de reconhecer que o uso da força pelo Estado contra ameaças 

externas pode ser legitimado desde que os fins sejam justos (leia-se, não sacrificarem os seus 

interesses vitais) e os meios serem sujeitos a limitações adequadas (Gendron, 2004, p. 409).  

Razões pelas quais, ela se dissocia em duas questões fundamentais. A primeira, no 

quando é legítimo o recurso à guerra - jus ad bellum, cuja resposta repousa na observância dos 

princípios da: causa justa (considerada a mais importante quando fundada na legítima defesa), 

intenção justa, autoridade legítima de quem a declarou, probabilidade de sucesso e do último 

recurso. A segunda, quais as limitações na forma de fazer a guerra - jus in bello, em que esta se 

deve reger pelos princípios da: proporcionalidade dos meios empregues; da discriminação, no 

que concerne ao respeito pelas consequências humanas e protecção de não-combatentes; e da 
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responsabilidade, esta ligada à moralidade positivada pelas convenções de guerra e outros 

tratados internacionais (Moseley, 2009). 

Dadas as semelhanças entre a actividade militar e a das informações, parece plausível, 

fazer-se uma abordagem às práticas dos SI baseada nesta teoria, em ordem a criar-se um 

modelo de informações justas, na medida em que ambas, por vezes, actuam de modos 

considerados inaceitáveis no contexto civil e onde o respeito e a aplicabilidade do Direito 

Internacional nem sempre se verifica (Pfaff, 2006, p. 67). Para Quinlan, só através desta 

aproximação é possível tolerar a pesquisa fora de fronteiras (ao contrário das operações 

cobertas que são condenáveis em quaisquer circunstâncias) que, fazendo uso de métodos e 

meios secretos e intrusivos, permite justificar e limitar o desrespeito das normas éticas e legais 

(2007, p. 6). Em auxílio de uma possível resposta à questão deixada em aberto no ponto 

anterior, recorramos ao contributo original para o desenvolvimento de uma possível teoria de 

informações justas, através da proposta de Angela Gendron. Esta autora desenvolveu uma 

matriz (ver tab. 4) que identifica os limites da actividade e métodos adequados a empregar, 

mediante o grau de „causa justa‟ (2004, p. 427). Sendo esta aqui entendida de igual forma à 

preconizada na teoria da guerra justa determinada pela natureza da atitude do Estado alvo. 

 

Tabela 4: Modelo de avaliação do grau de intrusão, segundo Angela Gendron. 

 

Para se entender o racional subjacente a este quadro é condição que os Estados visados, 

para além de estarem envolvidos numa relação contenciosa, também necessitam de representar 

no mínimo, uma ameaça potencial à segurança para justificar a recolha de informações 

secretas. Não obstante o valor deste conjunto de princípios orientadores para a forma de 

actuação dos SI, uma crítica que se pode apontar, é a sua abordagem ser feita na perspectiva 

deontológica em detrimento da legalista, o que é revelador das dificuldades em estabelecer 

condições para um «direito à intrusão». Perante a tendência de tornar a actividade das 

informações mais consentânea com princípios éticos e legais (internos e externos) face aos 

desenvolvimentos corridos no pós-11SET, existe uma necessidade em adaptar o paradigma da 

guerra justa, em concreto na sua faceta jus in bello, e construir o conceito de jus in 

intelligencia. 

CRITÉRIOS NÍVEIS DE ATITUDE DO ESTADO ALVO 

Natureza do Alvo Hostil Adversário Passivo 

Abertura do Regime Político Opaco Permeável Transparente 

Avaliação da Ameaça Evidente Potencial Latente 

Acção a tomar Dissuadir Clarificar Monitorizar 

Natureza da Pesquisa Coberta Coberta Aberta 

Meios de pesquisa Totalmente Intrusiva Intrusão limitada Fontes Abertas 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 CONCLUSÕES  

Concebidos para desempenhar um papel de apoio ao processo de decisão político, 

especialmente vocacionados para a detecção de ameaças, vulnerabilidades e elementos de risco 

à soberania do Estado e à defesa da sociedade, os SI têm como atributo próprio da sua natureza 

o segredo. A sua credibilidade e legitimidade social, somente poderão resultar da demonstração 

pública da sua eficácia. A exposição de eventuais erros ou a sujeição à surpresa estratégica por 

fracassos operacionais contribuem para o descrédito da sua imagem institucional e suscitam 

sérias dúvidas quanto ao grau de confiança do seu trabalho, bem como sobre as 

responsabilidades envolvidas. Donde se deduz, que os SI encontram-se espartilhados por um 

conjunto de limites de vária ordem.  

Enquanto não é possível adivinhar o futuro, já é possível estimar o grau das ameaças e 

problemas num horizonte, que pode ir do imediato ao longínquo. É esta forma de análise de 

risco o principal foco da actividade de qualquer SI e o conhecimento relativo a ameaças e 

problemas, o seu produto. Quando se verifica um facto que não corresponde ao cenário 

prospectado (seja com base em estimativas ou provas) ou ocorra de forma inesperada em que 

se verifique ausência de qualquer alerta dos SI, estamos em presença de uma falha de 

informações. Tal acontece, porque o processo de produção das informações está sujeito a 

várias distorções e problemas que condicionam a precisão e oportunidade do seu produto. 

No que concerne à responsabilidade da surpresa, ela reside fundamentalmente em três 

níveis: no produtor (SI), no consumidor (decisor), no próprio adversário, podendo ainda haver 

uma responsabilidade partilhada entre SI e decisor, em função da relação entre ambos.  

Quanto à natureza, as causas da surpresa podem ser do mais diverso tipo, consoante o 

critério de análise: singular ou múltiplas; induzidas ou acidentais; de carácter técnico, 

cognitivo, organizacional, burocrático ou político. Normalmente a surpresa não resulta de uma 

causa isolada, mas sim da combinação de várias, isto porque, algumas são interdependentes, 

fazendo com que uma falha leva a outra. Da extensa lista de causas identificadas, poderemos 

agrupá-las num conjunto genérico de oito que permitem explicar a ocorrência da surpresa e em 

que medida os SI são responsáveis por ela. 

Em primeiro lugar, deve-se a problemas na pesquisa, seja por falta ou excesso de 

informação, por ser ambígua ou mesmo contraditória. Em segundo, a limitações no 

processamento, normalmente resultado da sobrecarga do volume de dados e informação face 

aos recursos humanos e tecnológicos disponíveis para os converter em matéria útil aos 
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analistas ou suficientemente escrutinadores em separar a informação relevante do ruído. 

Terceira, de uma análise incorrecta, decorrente de uma interpretação deturpada do quadro da 

ameaça. De entre os possíveis factores responsáveis por este problema apontam-se como 

principais, as limitações cognitivas, reduzida preparação técnica (sobretudo académica) e as 

ideias pré-concebidas dos analistas. Quarta, a uma deficiente partilha da informação em 

quantidade e oportunidade, tanto ao nível interno, entre colectores e analistas, como entre SI 

nacionais e estrangeiros. Esta causa com implicações directas e evidentes nas três anteriores 

deve-se em grande em parte, a regras de segurança dominadas pelo princípio da „necessidade 

de conhecer‟. Quinta, uma falha na disseminação, em que o produto apresentado ao decisor não 

possui qualidades que o consciencializem da perigosidade da ameaça e não o levem a tomar as 

decisões apropriadas. Sexta, os decisores têm as suas próprias convicções e interpretações 

acerca das intenções e capacidades dos inimigos que podem não coincidir às dos alertas feitos 

pelos SI. Nessa situação, a tendência é ignorá-los e tomar as contra-medidas inadequadas. 

Sétima, o inimigo empreende manobras de decepção eficazes que conduzem os analistas a uma 

interpretação errada ou no mínimo, dúbia. Oitava e última, o inimigo através da implementação 

de medidas rígidas de segurança, consegue negar aos SI o acesso à informação necessária para 

formular um cenário preciso (George, 2009, p. 173).  

Analisadas as mais relevantes falhas ocorridas com os casos do ataque de 11SET e da 

inexistência das ADM no Iraque demonstrou-se que, independentemente da natureza: da 

surpresa, defensiva ou ofensiva; do inimigo, estatal ou não-estatal; ou da ameaça, terrorismo ou 

proliferação de ADM, os problemas com a eficácia dos SI persistem. Tal como no passado, 

apesar dos esforços incessantes e contínuos para dirimir os problemas da surpresa estratégica e 

das falhas de informações, estes continuam a ser impossíveis de eliminar e as suas causas 

continuam a residir nas mesmas variáveis, porventura com uma intensidade superior. Esta 

situação apenas vem corroborar a tese defendida por Betts, quando defende que “as falhas de 

informações não são apenas inevitáveis, como também naturais” (1978, p. 88).  

Mas, adoptando medidas incrementais, é possível aperfeiçoar a pesquisa e a análise, 

diminuindo as probabilidades destes problemas ocorrerem. Acontece porém e sob uma 

perspectiva malthusiana, desde o fim da Guerra Fria, as ameaças têm vindo a aumentar 

progressivamente em variadas dimensões, enquanto as medidas propostas de minimização das 

falhas não têm correspondido à função correctora necessária aos níveis de eficácia dos SI 

almejados. Certo é, seja qual for a sua causa ou causas principais que se possam apontar, o 

problema central continua a ser a presunção de que, decisores como analistas compreendem 

correctamente as capacidades e intenções do adversário (George, 2009, pp. 179-80). 
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Até aqui foram abordados os principais aspectos limitadores da eficácia, intrínsecos ao 

desempenho dos SI. Uns, à sua própria organização, afectando as suas funções, devido ao 

envolvimento do elemento técnico e humano, devendo ser classificados como limites 

funcionais. Por sua vez, estes estão embebidos num conjunto mais vasto de limites que são 

fruto da actividade dos SI estar embebida numa estrutura interligada e tripartida de actores em 

que todos interagem. Estrutura essa, que caracteriza-se pela sua subordinação ao poder político 

e simultaneamente pela dependência da acção dos seus adversários. Em resultado das 

implicações que estas relações têm nos níveis de desempenho dos SI, estes designar-se-ão por 

limites relacionais. Ao conjunto destes dois tipos de limites intrincados um no outro, funcionais 

e relacionais, denominar-se-á aqui por limites estruturais. 

As informações são uma actividade vital para a segurança do Estado e da comunidade 

internacional, mas ela deve ser realizada, acima de qualquer pretexto, sob um controlo efectivo. 

Esta situação gera um dilema paradoxal, o de compatibilizar uma actividade que para ser 

eficaz, tem que ser secreta, com uma actividade quando institucionalizada num Estado 

democrático, tem que ser transparente. Isto porque, o povo através dos seus representantes 

legais tem de ter conhecimento e capacidade de julgar os actos dos seus governantes e dos 

órgãos que os servem. É um direito que lhe assiste em democracia. 

A solução deste problema, cuja complexidade advém dos seus pressupostos 

antagónicos, passa pela criação de mecanismos de controlo e fiscalização através do 

envolvimento das instituições representativas do regime. O seu exercício procura assegurar um 

equilíbrio entre, o respeito das normas democráticas e um certo grau de confidencialidade, 

sobretudo ao nível das questões operacionais. Contudo, esta solução não isenta a existência de 

um certo carácter conflituoso entre a actividade das informações regida pelo segredo e estes 

mecanismos necessariamente intrusivos e por isso olhados como perturbadores do seu 

funcionamento. Daí a preocupação em se legislar os termos de actuação dos SI como dos 

órgãos controladores num contexto onde o princípio da transparência é um imperativo da 

governação, reveladora do carácter de excepcionalidade dos SI face aos demais organismos do 

Estado. 

Apesar das dificuldades e obstáculos que o exercício de um controlo e fiscalização 

efectiva e eficaz enfrenta, coloca-se a questão, porque é que a actividade de informações tem 

que ser controlada? A resposta reside no facto de Estado democrático algum poder prescindir 

de mecanismos de salvaguarda contra acções por parte dos SI, que agindo por iniciativa própria 

ou sob ordens do executivo, escudados pelo sigilo, excedam as suas competências e violem 
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normas, sob pena de causarem danos à sociedade, ao próprio Estado ou até mesmo à 

estabilidade da comunidade internacional.  

Apenas a sujeição ao controlo nos seus diversos níveis, torna viável a responsabilização 

política e até eventualmente criminal dos SI. Ela traduz-se na verificação de que princípios, 

direitos, liberdades e garantias constitucionalmente e internacionalmente reconhecidas foram 

ou não violadas. Há ainda a considerar a vertente administrativa e financeira, onde se procura 

garantir que os SI não abusem da autonomia que lhes foi conferida. Os SI devem cingir-se 

estritamente às suas atribuições, efectuando uma gestão orçamental optimizada e racional dos 

fundos a eles concedidos e nos fins adequados. Significa isto que, deve ser uma premissa de 

qualquer ordenamento jurídico de um Estado democrático contemplar mecanismos legais 

capazes de minimizar o risco de autonomização dos SI e a sua consequente transformação em 

centros de poder apartados no sistema político.   

Na realidade, pode-se considerar de uma forma geral, os SI são razoavelmente leais e 

obedientes à sua tutela política se for tido em conta que, muitos dos abusos e escândalos a eles 

associados têm por base as próprias directivas e orientações dos governantes e comandantes. A 

dificultar a tarefa da responsabilização perante eventuais violações normativas, temos a 

doutrina da „negação plausível‟ onde é preconizado que as acções dos SI devem ser conduzidas 

de modo a permitir ao governo negar o seu envolvimento (passivo ou activo) para evitar 

tensões diplomáticas ou mesmo crises internacionais. O recurso a esta técnica tende a reforçar 

a convicção do poder político controlar mais os SI do que afirmam ou parecem controlar. 

Estamos assim na presença, de um patamar mais elevado de risco em termos de ameaça aos 

princípios legais e democráticos, o da instrumentalização dos SI pelos próprios governantes. 

Perante este risco ambivalente de autonomização e instrumentalização, está justificado 

o porquê da existência de um sistema de responsabilização diferenciado, em controlo (sentido 

restrito, que respeita à relação de subordinação dos SI ao executivo) e fiscalização (âmbito 

externo), cumprindo-se assim o requisito democrático à semelhança da separação de poderes, 

de que os órgãos controladores não devem acumular funções fiscalizadoras.  

No caso do controlo levado a cabo pelos órgãos dirigentes dos SI e pelo executivo, a 

sua acção incide preponderantemente na orientação, planeamento, estabelecimento das missões 

e eficácia do seu cumprimento. Enquanto no caso da fiscalização, protagonizada pelo poder 

legislativo e judicial, são as próprias missões e condutas que são supervisionadas tendo como 

pano de fundo o respeito pela legalidade e a custos aceitáveis. Desta forma, incrementa-se 

substancialmente a confiança política e popular na sua actuação, para níveis próximos dos 

outros serviços do Estado reduzindo tanto quanto possível, o comprometimento da sua eficácia. 
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Há ainda a considerar o papel da sociedade civil que desempenha funções de fiscalização 

embora informal mas que nem por isso deixa de possuir legitimidade de intervenção e poder 

vir mesmo a incentivar o desencadeamento de acções pelo mecanismos competentes ou 

influenciar a política, apesar de não dispor dos meios institucionais para exercer efeito 

imediato.  

Mas, mesmo uma profunda institucionalização de um sistema de responsabilização em 

democracias consolidadas não exclui a ocorrência de tensões ou situações de falta de controlo e 

provavelmente está longe de vir a excluir, face ao actual contexto internacional. Desde o ataque 

terrorista de 11SET, os SI têm vindo a argumentar que, a existência de restrições à partilha de 

informações cria fortes obstáculos ao combate das actuais ameaças transnacionais. Isto 

desencadeou uma unidade imediata entre os governos ocidentais a implementar medidas para 

proteger a segurança nacional dos seus Estados. Daí que, a evolução da política em matéria de 

informações em diversos Estados ter vindo a desenvolver-se no sentido do incremento da 

cooperação interna entre as várias autoridades do sector de segurança e externamente com SI 

amigos e aliados. Esta evolução tem-se feito a par de um debate que enfatiza a necessidade de 

manter o seu empenhamento no respeito das normas e valores democráticos fundamentais, 

enquanto procuram proteger simultaneamente as suas sociedades daqueles que os pretendem 

destruir. Com a ascensão do terrorismo transnacional ao topo das prioridades da agenda em 

matéria de ameaças, há razões significativas para duvidar que as garantias jurídicas e os 

mecanismos de controlo mantenham o seu papel e tenham acompanhado os métodos e poderes 

dos SI entretanto reforçados ou adquiridos, como se demonstrou com o caso da „alegada 

utilização de países europeus pela CIA para o transporte e a detenção ilegal de prisioneiros‟, o 

da „intercepção dos dados relativos às transferências bancárias do sistema SWIFT pelos 

serviços secretos dos EUA‟ ou o caso „Arar‟. 

Embora se reconheça a necessidade de adaptar as metodologias próprias da produção 

das informações e melhorar a coordenação entre SI estrangeiros e entre órgãos de Estado 

responsáveis pela segurança nacional com vista à sua maior eficácia no actual quadro de 

ameaças, a obtenção e a partilha de informação coloca importantes desafios ao controlo, 

fiscalização e revisão no que respeita à protecção dos direitos, liberdades, privacidade e 

protecção de dados dos cidadãos de possíveis abusos dos SI. A situação é mais gravosa ainda 

quando a partilha de informações e a coordenação de operações cobertas ocorre por meio de 

acordos informais entre SI, o que patenteia a extrema fragilidade de um justo equilíbrio entre a 

eficácia destes e a transparência consonante com um „Estado de Direito‟. De acordo com um 

estudo comparado realizado por Hans Born e Lock Johnson, existem cinco características 



 131 

fundamentais que os órgãos fiscalizadores devem deter, para que garantam uma actuação 

efectiva, são elas: a sua independência face ao executivo, sejam dotadas de poder de 

investigação, tenham acesso a informação classificada, estejam fortemente imbuídos do 

espírito da manutenção do segredo, e as personalidades neles envolvidos tenham um perfil 

adequado às funções exigidas (2005, Cap. 12). Às barreiras impostas à actuação dos SI em 

regimes democráticos designar-se-ão por limites institucionais.     

Do acima exposto, verifica-se que uma parte substancial destes limites institucionais 

está ligada ao respeito de normas internacionalmente convencionadas. Quando os SI estão 

sujeitos ao controlo democrático, estes vêem-se confrontados com um segundo dilema, o de 

conciliar a legalidade das suas acções praticadas para além das suas fronteiras geográficas com 

a eficácia exigida na defesa do interesse nacional (ver fig. 3). À medida que os Estados 

avançam no aprofundamento das RI torna-se imperativo os decisores reclamarem informação 

de outros países. Nesse contexto, cresce a importância das informações estratégicas, e é natural 

que surjam conflitos quando agentes de um Estado se intrometem na área da soberania de 

outro, com interesses estratégicos ou operacionais. Daí a pertinência de se conhecer os limites 

legais no plano internacional aos quais as informações estão constrangidas, para se alcançar a 

compreensão de como estes afectam o seu desempenho. 

 

 

Figura 3: Modelo dos dilemas enfrentados pelos SI. 

 

A actividade dos SI não é antagónica ao Direito Internacional. Pelo contrário, este 

reconhece em várias instâncias a sua importância e ainda lhe dá um papel relevante na 

manutenção da estabilidade e segurança internacional, veja-se o caso concreto do controlo de 

armamentos. A maioria das técnicas operacionais utilizadas pelos SI, como a Imint, a Sigint e a 

Humint são lícitas, de acordo com a opinião doutrinária predominante, com normas 

costumeiras e disposições convencionais. Isto não significa que os SI têm «carta-branca» para 

agir livremente fora dos seus Estados, antes pelo contrário. Há que respeitar a integridade 

territorial e a independência política dos outros Estados, preservando-se os princípios da 

proibição do uso da força nas relações internacionais e da proibição da ingerência nos assuntos 

internos. É quando os SI se desviam do seu caminho normal e passam a actuar nesse sentido, 
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que estão a violar as normas de Direito Internacional. Às fronteiras estabelecidas por princípios 

de Direito Internacional e da moral, designar-se-ão por limites ético-legais. 

Em conclusão e respondendo à questão central colocada no início deste trabalho, a 

eficácia dos SI em regimes democráticos está espartilhada por um conjunto trinitário e 

hermético de limites identificados como: estruturais, institucionais e ético-legais. Esta 

limitação genérica é um culminar de um processo encadeado segundo três etapas, tendo a 

montante, um conjunto de limites funcionais seguido de um conjunto de limites relacionais. 

Para ilustrar esta concepção que se tem acerca das barreiras à eficácia das informações, propõe-

se o modelo abaixo representado (ver fig. 4). 

 

Figura 4: Modelo trinitário encadeado dos limites à eficácia dos SI. 

 

Considera-se desta forma, estar explicado porque os SI não são omnipresentes, 

omniscientes nem omnipotentes. A questão dos limites das suas capacidades tornou-se mais do 

que nunca relevante no seu processo de transformação face ao actual quadro de ameaças. Para 

esse efeito, é imprescindível antes de mais, entender os fundamentos e reconhecer onde 

residem as fontes das suas limitações que contribuem para o seu falhanço, com vista a criarem-

se as bases de um novo paradigma desta actividade mais eficaz. Foi este o principal objectivo 

deste trabalho. 

 

6.2 Subsídios Para Um Novo Paradigma 

 A teoria de Perrow, já referida, constitui-se assim, uma ponte para uma segunda linha 

de pensamento mais vanguardista, animada por um forte criticismo do actual entendimento que 

os governos têm dos seus sistemas de informações e das respectivas arquitecturas em vigor, 

vindo por isso reclamar da necessidade de se adoptar um novo paradigma. Como partidários 
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desta escola de pensamento que emergiu essencialmente com a explosão da era da informação, 

destacam-se David Steele
100

, Bruce Berkowitz
101

 e Gregory Treverton
102

, que contrariamente 

aos adeptos da escola clássica, têm uma visão optimista acerca da qualidade das informações 

acreditando que esta pode ser melhorada desde que se altere o actual paradigma, sobrevivente 

do período da Guerra-fria e se explore mais activamente as tecnologias de informação. Por esse 

motivo, esta corrente teórica designar-se-á por reformista. Estes autores confrontados com a 

letalidade das ameaças não-convencionais que passaram a dominar o espectro da segurança, os 

novos desafios da era da informação e as vulnerabilidades detectadas no sistema de 

informações norte-americano na sequência do ataque de 11SET, consideram que as mudanças 

realizadas pautadas por abordagens tradicionais são insuficientes. Nessa sequência, vêm 

apelando por reformas radicais e propor alternativas que satisfaçam as novas necessidades dos 

SI e tornem esta actividade mais eficaz, que se podem sintetizar em quatro grandes linhas de 

acção e se encontram vertidas nas referidas obras. 

 Seja estimulada uma cultura de abertura da informação em detrimento da cultura do 

segredo, que consideram como a maior barreira ao conhecimento. Actualmente, os SI têm que 

ser capazes de identificar as fontes emergentes de poder e de instabilidade nas diversas 

dimensões (política, económica, social, ideológica, ecológica) e estimar a sua evolução, mas 

satisfazer esse desiderato, vai muito para além da mera descoberta de segredos e produzir 

informação classificada a que poucos têm acesso (Steele, 2001, pp. 4-5). Mas 

fundamentalmente, explorar todo o tipo de fontes de informação com particular relevo para as 

disponíveis em fonte aberta, para produzir uma compreensão qualificada do mundo.  

 Desenvolver aplicações informáticas que permitam a automatização: da pesquisa; da 

integração de bases de dados das diferentes fontes que constituem a techint; da tradução de 

comunicações e de documentos. Assim como, plataformas informáticas individuais que 

permitam a acessibilidade e a interoperabilidade de sistemas de informação de diferentes 

entidades.  

 Que haja uma cooperação efectiva e uma comunicação ágil entre: SI nacionais e 

estrangeiros; órgãos do sector da segurança e defesa e outros sectores do Estado; profissionais 

e académicos; instituições governamentais e privadas como meio para enriquecer a produção 

de conhecimento. O argumento da utilização do sector privado é a sua cobertura mais global e 

ágil por ser menos burocrática que uma organização governamental.   

                                                 
100

“On Intelligence: Spies and Secrecy in an Open World” (OSS, 2001) e “The New Craft of Intelligence: 

Personal, Public, & Political” (OSS, 2002). 
101

 “Best Truth: Intelligence in the Information Age”, (Yale University Press, 2002). 
102

 “Reshaping national intelligence for an age of information”, (Cambridge University Press, 2003). 
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 Só assim estarão criadas as condições para os SI se afastarem de uma estrutura rígida, 

burocratizada e hierarquizada e orientarem-se em direcção a uma organização mais flexível, 

dinâmica e em rede. A agregação destas quatro medidas, deveria entroncar numa edificação de 

um sistema nacional integrado de informações inter-departamental que não envolva apenas 

instituições governamentais ligadas directamente ao sector de segurança, capaz de explorar 

todos os recursos disponíveis. 

 Reconhecem apesar de tudo, caber ainda um papel importante a desempenhar pelos SI 

em matéria de operações secretas. A principal questão centra-se nas vantagens de um sistema 

que adopte estes arranjos, entre elas, permitir aos SI se concentrar em actividades mais 

especializadas e de alto risco que apenas eles estão aptos a executar, aliviando-os da carga da 

pesquisa e análise indiscriminada (Steele, 2001, p. 29). Um ponto comum que une estas duas 

teorias, é a concordância de que persistirão as dificuldades nesta actividade independentemente 

das circunstâncias, e por isso, seja qual for a reestruturação que se opere, ela poderá remediar 

algumas mas criará outras de imediato (Steele, 2001, p. 30). 

 Mas a exigência de mudança de paradigma não se faz sentir apenas em termos 

organizacionais, também há a considerar em termos da sua orientação para a ameaça, ao invés 

da tradicional divisão geográfica. À luz das novas dimensões da segurança, o vasto conjunto de 

ameaças que actualmente se enfrentam pode ser categorizado em cinco tipos genéricos, em que 

cada um representa um diferente desafio exigindo uma diferente forma de combate e 

consequentemente diferentes conceitos, doutrinas, bem como uma abordagem diferente pelos 

SI. 

 A ameaça estatal violenta com recurso a alta tecnologia, que respeita à ameaça 

tradicional da guerra entre Estados. Esta categoria está relacionada com a estratégia nuclear e a 

capacidades convencionais, onde se incluem meios sofisticados com particular destaque para o 

emprego de armas inteligentes, de elevada precisão e selectivas. O novo campo de batalha está 

dominado por um sistema de sistemas, com base no „Comando e Controlo‟ (C2W), 

constituindo uma quinta dimensão da guerra, onde a manobra informacional se sobrepõe e por 

vezes substitui a manobra do terreno. Esta é a ameaça mais fácil de detectar e acompanhar, 

porque é declarada, extensa e complexa, dificilmente será uma surpresa. O óbice pode ser o 

Estado ameaçado não ter capacidade de resposta, dado este tipo de ameaça ser característico 

das grandes potências e que as pequenas potências podem vir a enfrentar (Steele, 2002, p. 89).   

 A ameaça estatal violenta indirecta com recurso a baixa/média tecnologia, onde se 

inscrevem os conflitos intra-estatais, e por isso não são uma ameaça dirigida a outros Estados 

mas antes um efeito colateral susceptível de causar instabilidade. Decorre de uma situação de 
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fragilidade do Estado onde actuam grupos armados organizados com tácticas de guerra 

subversiva, com uma agenda bem definida, que muitas vezes contam com apoios de outros 

Estados, sobretudo ao nível de fornecimento de armamento com algum grau de sofisticação e 

de sistemas de comunicações. Três efeitos indesejados a ter em atenção: o aproveitamento da 

permeabilidade das fronteiras e afinidades étnicas destes grupos, para fixarem as suas bases em 

Estados contíguos; as incursões de forças governamentais nesses territórios em sua 

perseguição; a recepção involuntária de fluxos massivos de civis sem capacidade de auto 

sustentabilidade, (alastrar do conflito). 

 A ameaça não-estatal violenta com recurso a padrões tecnológicos variáveis, 

geralmente protagonizada por grupos de terroristas e de criminosos transnacionais. Aqui está-

se na presença de uma ameaça extremamente difícil de detectar, sem a penetração ou 

monitorização por meios humanos de informações das suas actividades. Esta ameaça é bastante 

aleatória dado que não tem objectivos político-militares claros ou mesmo nenhuns, com uma 

estrutura mutável que pode contar com elementos recrutados para executarem apenas uma 

tarefa. Pode ser considerada a ameaça mais comum à boa ordem e prosperidade de qualquer 

Estado (Steele, 2002, p. 90).  

 A ameaça não-estatal de baixa violência, aqui esta categoria está relacionada com a 

procura da satisfação de necessidades legítimas por parte de grandes comunidades de 

indivíduos cujas circunstâncias, cultura e história os força a confrontar o seu próprio Estado ou 

outros grupos não-estatais. Surge como consequência de factores como a fome, pobreza, má 

governação, fuga de um conflito, alterações ambientais. Os seus objectivos passam pela 

obtenção de água, alimentos, liberdade ou simplesmente emprego
103

. A privação destas 

necessidades humanas básicas não só constitui uma violação dos direitos fundamentais do 

Homem e um factor de exclusão social, mas muitas vezes causa uma pressão que pode ser 

canalizada através de uma violência pouco organizada, fracamente armada, sem um rosto de 

liderança, imprevisível com uma formação quase espontânea. Esta ameaça tem sido a mais 

menosprezada pelos SI. Porque não se trata de matérias secretas, elas são de fácil detecção e 

bem conhecida de agências especializadas. Em virtude dos milhões de seres humanos que 

envolve, é hoje considerada uma importante ameaça (PNUD, 1994; Steele, 2002, p. 91).  

 A ameaça volátil mista, esta última categoria cujo domínio de acção é o das 

comunicações electrónicas e caracteriza-se por ser danosa mas não necessariamente destrutiva. 

                                                 
103

 Exemplos de situação desta ameaça podem ser considerados: os casos dos distúrbios ocorridos em França, nos 

últimos meses de 2005, que resultaram da marginalização e do isolamento de muitos imigrantes do Norte de 

África e do Paquistão; ou dos conflitos tribais no Quénia por disputas de água, comida e terras em Setembro de 

2009 por estar a passar pela pior seca das últimas décadas e que se estima que a violência irá continuar. 
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Nesta ameaça enquadram-se dois tipos de acções passíveis de ser conduzidas por qualquer tipo 

de actor (Estado, grupos ou indivíduos). O primeiro com o intuito de causar a disrupção dos 

sistemas lógicos, paralisação ou destruição de dados das infra-estruturas nacionais (políticas, 

comunicações, transporte e finanças). Por outro lado, e menos agressiva, as acções de 

espionagem económica, política e militar ao nível estatal ou privado, furto de informação ou 

dinheiro, ou outras formas de manipulação da informação. Esta classe de ameaça pode 

combinar com outras classes, e criar uma ameaça híbrida (Steele, 2002, p. 92).  

 Portanto, segundo estes três autores, se forem adoptadas estas medidas é possível 

obterem-se sistemas de informações mais eficazes, contribuindo significativamente para um 

Estado e um mundo mais seguro. 
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ANEXO A - O DEBATE ENTRE LIBERALISMO E REALISMO 

 

 O estudo das RI como disciplina autónoma teve o seu marco histórico em 1919
104

, num 

ambiente marcado pela Conferência de Versalhes (1919-1920), durante a qual se realizaram as 

negociações relativas ao fim da I Guerra Mundial. Nesta ocasião, o presidente Wilson dos EUA 

apresentou seus famosos “14 Pontos”, entre os quais condenava o sistema de alianças secretas, 

defendia uma diplomacia pública regulada pela opinião pública de cada Estado, e terminava 

com uma proposta de regulação das RI de carácter legalista-internacionalista. Foi este 

“idealismo Wilsoniano” que esteve na origem da constituição da Sociedade das Nações (SDN), 

cuja função era zelar pela manutenção da paz e evitar futuras guerras por meio da arbitragem e 

da negociação, e no plano académico esteve na génese naquilo que viria a ser designada pela 

escola idealista (ou liberalista) das RI (Bertrand, 2004, pp. 29-34).  

O pensamento que dominou esta corrente teórica teve as suas origens no iluminismo 

do séc. XVIII e no liberalismo do séc. XIX, encontrando os seus fundamentos nos valores 

preconizados pelos filósofos políticos, especialmente por Immanuel Kant e John Locke, do 

Direito natural, da moral, do contrato social, na razão, entre outros (Huntzinger, 1991, p. 57). 

Numa interpretação optimista do sistema internacional em reconhecimento do seu carácter 

anárquico, os seus defensores acreditam que através de uma matriz contratualista liberal, estes 

valores, que asseguram alguma estabilidade política no plano interno dos Estados possam ser 

transpostos para o sistema internacional e impor o seu projecto de paz. Os pressupostos em 

que se baseia a corrente idealista, apesar de não surgirem de forma explícita e sistematizada, é 

possível identificar alguns aspectos chave. Assim, quanto ao «estado de natureza»
105

 dos 

indivíduos, para os idealistas contrariamente a Thomas Hobbes, não parece em absoluto 

necessário julgar os homens como fundamentalmente maus, egoístas e conflituosos ao ponto 

de impedir a harmonia no seu relacionamento quer individual, quer a nível dos grupos e 

organizações sociais que integram e conduzem. Eles são seres essencialmente racionais que 

procuram acima de tudo, a segurança e progresso material (Rogers, 2010). Portanto, à 

semelhança de todas as condições, com particular destaque para a vontade, que possibilitaram 

a criação de um poder superior dentro da sociedade civil, o Estado, com vista a um projecto 

de sociedade internacional, os idealistas vêm defender que a natureza anárquica do sistema 

internacional não é imutável e pode ser amenizada com a alienação de parte da soberania dos 

                                                 
104

 Foi o ano da fundação da Woodrow Wilson Chair, nome concedido em honra ao presidente norte-americano na 

Universidade de Wales (Aberystwyth) - Reino Unido. 
105

 Entendido segundo Thomas Hobbes, que os homens vivem em permanente conflito entre si quando não estão 

sujeitos a qualquer poder que os limite (Huntzinger, 1991, p. 26). 
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Estados em favor de uma entidade supranacional, dotada de autoridade, que através de um 

conjunto de normas regulasse a sua conduta e o seu cumprimento vigiado por um congresso 

de potências (Moreira, 1999, p. 121). Esta solução permitiria aos Estados harmonizar os seus 

interesses entre si sem recorrerem à guerra (Dougherty e Pfaltzgraff, 2003, p. 83). Para o 

efeito, torna-se necessário que os Estados, como entes racionais, aceitem que o interesse do 

bem-estar colectivo (que na sua perspectiva, praticamente se confundem com os princípios 

universais da moral), seja colocado acima do interesse nacional, realizável por meio da 

cooperação o que permitirá por seu turno, estimular o desenvolvimento (Dougherty e 

Pfaltzgraff, 2003, p. 85).    

Um outro destaque vai para o papel da democracia, onde é considerado que Estados 

com instituições não representativas são dominados por elites autoritárias e agressivas, e 

essas, procuram incessantemente afirmar e aumentar o seu poder. Para garantir a liberdade 

individual, proteger os indivíduos dos abusos de poder que os Estados podem empreender e 

consequentemente fazer prevalecer as aspirações da humanidade, os idealistas reivindicam a 

democratização dos regimes que governam os povos, por serem estes os mais sensíveis à sua 

pressão (Huntzinger, 1991, p. 57).  

Assim, conclui-se que o idealismo pode ser interpretado como um conjunto de 

princípios universais pelos quais o sistema internacional se deve orientar. A convicção do 

Direito Internacional poder ser instaurado, apesar das imperfeições previsíveis
106

, deriva do 

aumento da interdependência internacional, que num ambiente de prosperidade colectiva, o 

recurso à guerra seria irracional. Isto porque não haveria lugar a ganhos absolutos, e os custos 

não são recompensados pelos resultados
107

 (Moreira, 1999, pp. 82 e 114-5).  

Mas esta visão moralista e legalista das RI, assim como a própria SDN que nela se 

fundou, demonstraram os seus limites volvidas duas décadas, quando não conseguiram evitar 

a II guerra Mundial. Este conflito, de consequências devastadoras, abriu espaço para uma 

interpretação radicalmente oposta das RI que viria a ser designado por realismo político 

(Huntzinger, 1991, p. 57). 

 A elaboração da teoria realista surge no fim da primeira metade do séc. XX como uma 

resposta crítica ao liberalismo e disposta a colmatar as suas insuficiências teóricas, a partir da 

obra de Edward Carr - Os Vinte Anos De Crise (1939) e consolidada com Hans Morgenthau 
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 Arnold Toynbee, um dos principais intelectuais do liberalismo, admite que a sociedade internacional funciona 

mais com base nos preceitos de Maquiavel de que de Grotius (Moreira, 1999, p. 115). 
107

 Estas ideias estão reflectidas sobretudo na obra de Norman Angell intitulada The Great Ilusion - 1910 

(interdependência) e das contribuições de Arnold Toynbee durante a década de 30 para o Survey of International 

Affairs (Direito Internacional). 
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através da publicação de Políticas Entre Nações (1948) considerado por muitos, a referência 

intelectual desta nova corrente que prevalecerá até ao fim da década de 70, momento que 

entrará num momento revisionista (Moreira, 1999, pp. 43 e 104).  

O desenvolvimento desta escola de pensamento herdou muitos dos seus conceitos e 

perspectivas de várias personalidades, das quais se farão referência às mais relevantes. Do 

grego Tucídides com a sua História da Guerra do Peloponeso (400 a.C.), que veio realçar a 

importância do poder dos Estados e como ele pode afectar a sua conduta. Do florentino 

Nicolau Maquiavel, através do seu escrito O Príncipe (1532) onde tece várias considerações 

em torno: da necessidade dos soberanos em adoptar padrões morais diferentes do cidadão 

comum com o objectivo de garantir a sobrevivência do Estado (que deu origem à célebre 

expressão “os fins justificam os meios”); da preocupação permanente que devem ter com o seu 

poder; do pressuposto de que a política caracteriza-se por um conflito de interesses; da sua 

visão pessimista da natureza humana entre tantas outras. Do prussiano Carl Von Clausewitz 

com o seu trabalho Da Guerra (1832), marcado por uma clara desvalorização do papel do 

Direito internacional enquanto regulador das RI e da utilização da guerra como um instrumento 

legítimo da política externa que permite a maximização dos objectivos do Estado. Mas, poder-

se-á considerar que foi o inglês Thomas Hobbes com o seu Leviatã (1651), quem estabeleceu 

as directrizes para a análise realista das RI contemporâneas (Dougherty e Pfaltzgraff, 2003, p. 

87).  

Segundo Hobbes, os homens, na ausência de um poder que os constranja, vivem em 

«estado de natureza», ou seja, em permanente conflito uns contra os outros. A necessidade de 

segurança e bem-estar, leva os homens a firmar um contrato social, através do qual, cada um 

aliena sua liberdade individual em benefício de um poder superior (o Leviatã) que garanta a 

convivência pacífica entre todos. Os indivíduos legitimam assim, o Estado, com poder 

soberano e inalienável sobre a sociedade (Moreira, 1999, pp. 15-6). Fundamentada numa 

concepção negativa e pessimista da natureza humana, segundo a qual os homens são incapazes 

de dominar a sua condição egoísta e belicosa
108

, a perpetuação do Estado surge como único 

modo de reprimir a anarquia. Contudo, a anarquia perdura entre os Estados, uma vez que, no 

plano internacional não existe um poder que lhe seja comparável, firmado por um pacto que 

permita a realização de uma sociedade internacional (Huntzinger, 1991, pp. 25-6). Esse é aliás, 

o carácter distintivo entre o domínio da política interna e o da política internacional segundo 

Marcel Merle, em que este último se inscreve senão entre Estados soberanos, os únicos 
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 Hobbes identifica três principais causas da conflitualidade na natureza humana: a competição, a desconfiança e 

a glória. 
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detentores legítimos do poder e da coacção (Huntzinger, 1991, pp. 26-27). Em consequência 

disso, os Estados subsistem como unidades básicas do sistema internacional em permanente 

estado de conflito, que à semelhança dos indivíduos em «estado de natureza», constituem-se 

em ameaças mútuas constantes. Esta é portanto, uma leitura essencialmente pessimista das RI 

que não contempla a possibilidade de ocorrer um entendimento duradouro entre os Estados. 

São sobretudo estas concepções maquiavélicas e hobbesianas sobre o estado de natureza dos 

Estados e a anarquia das RI, que irão estar no centro da reflexão da teoria realista.  

A tónica da oposição de Morgenthau ao idealismo é colocada no facto de que uma 

teoria tem que permitir a explicação empírica e lógica dos fenómenos que se verificam no 

mundo real, e não formular meras prospectivas idealistas. Nesse sentido, vem propor uma nova 

abordagem para a construção de uma teoria verdadeiramente elucidativa de como um mundo 

composto por Estados realmente é. Para este autor, existem leis objectivas, decorrentes da 

natureza humana, que condicionam a política internacional e estas são imutáveis e pouco 

susceptíveis aos valores humanos. O realismo propõe-se assim, compreender tais leis e a 

elaborar uma teoria que as reflicta, procurando através da racionalidade, dar sentido aos factos, 

distinguindo a verdade de juízos de valor ou aspirações. Em termos metodológicos, a teoria 

realista resulta da observação de recorrências históricas e das suas circunstâncias, pois apenas 

esse procedimento assegura, a observação dos factos tais como eles são e não como se 

desejaria que fossem, atendendo à premissa realista de invocar o precedente histórico, em vez 

de princípios abstractos. E a história tem vindo a demonstrar que os Estados agem na cena 

internacional em função dos seus interesses, fazendo uso do poder de que dispõem na sua 

satisfação. Isto torna pouco exequível que um determinado Estado possa compatibilizar as suas 

próprias aspirações e acções com princípios morais e universais. Portanto, numa realidade 

internacional marcada por conflitos de interesses, o fim desta dialéctica e consequentemente a 

paz, só pode existir como resultado da negociação dos diferentes interesses dos Estados 

(diplomacia) ou de um equilíbrio de poderes. Desta forma, é impossível atingir o bem absoluto 

dadas as imperfeições do mundo decorrentes de aspectos próprios da natureza humana, mas 

sim apenas a realização do mal menor ou do bem possível (Moreira, 1999, pp. 104-9).  

Sintetizando, os pressupostos em que a teoria realista assenta, segundo Dougherty e 

Pfaltzgraff são os seguintes: os Estados são os actores centrais das RI; o ambiente internacional 

é anárquico, onde não existe uma autoridade superior detentora legítima da força e por isso, a 

política externa dos Estados é caracterizada pela constante competição
109

 pelo poder para 
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 Para os realistas, qualquer forma de cooperação internacional existirá somente enquanto os Estados 

percepcionarem que ela garantirá mais segurança do que a sua ausência. Na sua perspectiva, as instituições são 
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garantir a sua segurança; as relações entre Estados são estabelecidas com base em relações de 

poder, sendo a melhor forma de assegurar a paz e a estabilidade internacional a prossecução de 

uma política de equilíbrio de poderes; existe uma separação rígida entre as esferas da política 

interna e externa; os Estados são actores racionais que nos seus processos de decisão 

sobrepõem os interesses nacionais aos princípios da moral; o poder é o elemento determinante 

na explicação e estimativa da acção do estado (2003, p. 80). 

O quadro abaixo resume as principais diferenças que separam o idealismo do realismo.  

 
Teorias / 

Variáveis 
Idealismo Realismo 

Unidades 

Analíticas 

Pluralidade de actores. São considerados 

importantes: Estados, instituições e o 

indivíduo. 

Estado. O principal actor das RI. 

Objectivo 

Final 

Paz mundial. A prevenção de conflitos 

armados é a sua principal preocupação, 

exequível com a criação de um sistema de 

Segurança colectiva. 

Segurança Nacional. Os Estados (ou nações) 

estão obrigados a proteger a sua identidade 

física, política e cultural.  

Perspectiva Optimista. Acreditam na possibilidade de que 

o racional por detrás da criação do Estado 

possa ser aplicado à esfera internacional.  

Pessimista. A soberania do Estado é algo que 

não é alienável e não acreditam numa ordem 

internacional instituída por princípios morais.  

Dinâmica Mutável. As coisas podem ser transformadas 

por actos voluntários. 

Imutável. Os Estados abstêm-se de ultrapassar 

o seu estado de natureza. Não reconhecem nem 

se submetem a qualquer outra autoridade que 

não seja a sua.  

Natureza 

da Relação 

Cooperação. Dá a oportunidade de harmonia 

de interesses. Em caso de choque de interesses 

o “bem comum” deve prevalecer. 

Competição. A realização dos interesses 

nacionais é alcançada necessariamente às 

expensas dos outros, subordinando assim as RI 

à luta pelo poder. 

Natureza 

da 

Estrutura 

Ordenada. A instituição de uma autoridade 

supranacional que governasse a sociedade 

internacional dotada de poder coercivo 

globalmente consensual permitiria regular o 

comportamento dos Estados. 

Anárquica. Cada Estado é livre e destinado a 

garantir a sua sobrevivência num ambiente 

hostil, frente a adversários semelhantes com 

interesses similares, e capacidades maiores, 

menores ou iguais às suas. 

Mecanismo 

Regulador 

Direito Internacional. Um conjunto 

normativo (leis) a que os estados se submetem 

com o propósito de estabelecer ordem e 

estabilidade. 

Equilíbrio de Poder/Diplomacia. A forma de 

impedir que qualquer Estado ou grupo político 

de alcançar a hegemonia e dissuadir a 

violência. 

 

Tabela 5: As perspectivas das RI segundo o idealismo e realismo. 

 

Evidencia-se que no plano idealista, o conjunto das variáveis por si reivindicadas não é 

mais do que uma concepção de organização do sistema internacional com sentido de progresso, 

aproximando-se paulatinamente da humanidade ideal. Em contraponto, o realismo é expresso 

                                                                                                                                                           
débeis e sobrevivem enquanto isso for mais conveniente aos interesses dos Estados. Por conseguinte, o mesmo 

raciocínio se aplica ao entendimento que fazem do Direito Internacional, que quando contrariam os seus 

interesses, não renunciam à sua violação. Mas aqui faz-se uma ressalva, desde que tenha capacidade para o fazer 

(entenda-se uso da força) e suportar as reacções dos outros Estados. Num caso extremo de agressão, é comum 

criarem-se argumentos jurídicos que legitimem essa violação como forma de diminuir o impacto dessas reacções. 

Dois exemplos recentes, que vêm ao encontro deste pressuposto e que comprovam ainda a sua validade, foram a 

invasão do Iraque ao Kuwait e a invasão da coligação liderada pelos EUA ao Iraque.   
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por um conjunto de variáveis baseado em factos objectivos onde retrata o sistema internacional 

tal como ele se apresenta, em função do qual, trata de justificar a conduta dos Estados, 

nomeadamente em se precaver de ameaças potenciais como a guerra. 

Com o contributo dado pelo realismo está explicado porque, não raras vezes os Estados 

recorrerem a alianças, eles estão essencialmente dependentes das suas capacidades para 

garantirem a sua segurança ficando confinados a estratégias de auto-ajuda (Dougherty e 

Pfaltzgraff, 2003, p. 81). Assim, parecem estar encontradas as razões pelas quais, os Estados 

possuem forças armadas permanentes no seu seio e que levaram por sua vez, à 

institucionalização dos SI. Estes estiveram desde sempre, intimamente ligados ao fenómeno da 

guerra, do poder e da competição, devendo ser entendidos, como órgãos que empreendendo 

acções secretas, lhes permitem proteger os seus interesses e aumentar a sua vantagem dado 

que, em RI não existem certezas das intenções dos Estados que as formam (Phytian, 2009, p. 

57). Foi esta interpretação da realidade internacional que fez do realismo, o paradigma 

dominante durante o período da Guerra Fria, caracterizada esta por uma corrida aos 

armamentos como forma de afirmação de poder das duas principais potências envolvidas e que 

nos permite de forma paralela, enquadrar o forte investimento nas capacidades dos seus SI e a 

sua evolução, bem como o papel determinante que estes tiveram na relação de forças, ou não 

tivesse Shulsky e Schmitt intitulado o seu livro de Guerra Silenciosa (2002). 

 Mas a teoria realista foi alvo de severas críticas, iniciadas a partir de meados da década 

de 60 e que se instalaram de forma vigorosa no final da década de 70, por os seus autores 

considerarem que esta, não era suficientemente completa na explicação de certos 

desenvolvimentos que se vinham entretanto registando no sistema internacional e conter 

algumas fragilidades conceptuais. Como alguns exemplos de pontos censuráveis identificam-

se: o facto de negligenciar a dimensão económica, social, e até cultural, centrando o seu foco 

de reflexão nos aspectos político-militares; o conceito de poder era bastante vago; o interesse 

nacional tal como foi definido (em termos de poder) era bastante subjectivo; a metodologia 

usada ter um carácter pouco científico e espartilhado das ciências sociais. Mas as atenções dos 

críticos concentraram-se fundamentalmente nos postulados realistas relativos à primazia do 

Estado (por subestimarem o papel das instituições) e à divisão entre política interna e 

internacional, por considerarem que a globalização e a crescente interdependência 

internacional introduziram no cenário, até há pouco dominado pelos Estados, novos actores e 

novas problemáticas que subvertem a ordem anterior e os postulados que balizavam a 

compreensão do mesmo (Fernandes, 2004, pp. 77-98).  
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Estas críticas, organizadas em várias teorias, deram lugar a um novo debate
110

, que aqui 

se sintetiza entre neo-liberais e neo-realistas. 
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 Note-se que a multiplicidade de teorias surgidas no final do séc. XX, não permite que se identifique que haja 

uma teoria neo-liberal ou uma teoria neo-realista, mas antes, uma corrente segundo estas duas vertentes, formada 

por uma plêiade de teorias e abordagens que mais não são do que variantes baseadas em pressupostos comuns. 

Contudo, a arrumação destas teorias numa e outra corrente também não é consensual entre os vários manuais de 

RI. Para efeitos de análise metodológica do presente trabalho será considerada a classificação proposta por Philip 

Rogers que se apresenta de seguida com exemplos de alguns dos seus mais reconhecidos autores. A corrente neo-

realista conta com duas variantes teóricas: o realismo-estruturalista (ex: Kenneth Waltz, Barry Buzan…) e o 

realismo neo-clássico (Henry Kissinger, John Mearsheimer…). Por sua vez, o neo-liberalismo conta com quatro 

variantes: o liberalismo-institucionalista ( Joseph Nye, Robert Keohane…), o liberalismo-cultural vulgarmente 

conhecido por construtivismo (Francis Fukuyama, Thomas Friedman…), o liberalismo do poder (Charles 

Krauthammer, Paul Wolfowitz…) e o pacifismo (Johan Galtung, Vicenç Fisas…) (Rogers, 2010). Contudo, 

Joseph Nye classifica as perspectivas do liberalismo ressurgido na década de 60 de uma forma que poderá gerar 

alguma confusão. Segundo o autor, elas desenvolvem-se mediante três dimensões: económica, social e política, 

em que esta última se subdivide entre a que está relacionada com as instituições, que designa por neo- liberalismo 

(onde ele próprio se revê), e outra com a democracia onde se inscrevem os teóricos da paz democrática (Nye, 

2002, pp. 52-56). Quanto ao construtivismo, Nye considera que não é uma teoria, mas uma abordagem distinta 

tanto do neo-realismo como do neo-liberalismo, mas que contribui simultaneamente com uma crítica útil e um 

suplemento às teorias de ambas as correntes (2002, pp. 8-9).            
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ANEXO B - DOS DADOS ÀS INFORMAÇÕES: CORPO DE CONCEITOS 

 

Existe um conjunto de termos associados em torno do assunto geral da informação que 

poderão causar alguma confusão, que importará familiarizar qualquer leitor na área dos estudos 

das informações. Não se pretende apresentar conceitos de carácter dogmático, até porque as 

definições dependem dos campos do saber onde estes se aplicam, mas sim, contribuir para a 

compreensão do seu significado. Os termos: dado, informação, e conhecimento, são 

frequentemente empregues com alguma falta de rigor o que contribui para a falta de clareza a 

nível prático e conceptual, pelo que se fará de seguida uma breve diferenciação entre eles para 

um entendimento daquilo que se designa por informações. 

 

1. Dados 

Refere-se aquilo que se conhece e a partir do qual, se inicia a solução de um problema, a 

formulação de um juízo, ou o desenvolvimento de um raciocínio (Houaiss, 2001, p. 1173). 

Concretizando, os dados podem ser definidos como uma sequência de símbolos quantificados 

ou quantificáveis, assumindo formas variadas como: letras, fotos, figuras, sons (Alter, 1992). 

Com esta definição, um dado é necessariamente uma entidade matemática e como tal é 

puramente sintático. Tal facto implica que os dados podem ser descritos por meio de 

representações formais estruturadas (Setzer, 1999). Trata-se então, de uma representação 

convencional de um facto ou conceito que por si só não conduz à sua compreensão mas tem 

por objectivo um tratamento posterior, ou seja, todo o elemento significativo que pode ser 

transformado em informação.  

 

2. Informação 

É o produto do processamento de dados que permite a sua interpretação e o seu 

significado (Houaiss, 2001, p. 2094). A informação é na definição de Le Moigne um “objecto 

formatado, criado artificialmente pelo homem, tendo por finalidade representar um tipo de 

acontecimento identificável por ele no mundo real, integrando um conjunto de registos ou 

dados e um conjunto de relações entre eles, que determinam o seu formato” (1978). Nesse 

sentido, deverá ser entendida como uma abstracção informal, i.e., não pode ser formalizada 

através de uma teoria lógica ou matemática. É algo que está na mente de alguém e que 

representa algo de significativo (Setzer, 1999). Pode-se dizer que a informação é o resultado da 

adição aos dados, de um determinado padrão de relações que estabelecem o seu formato 

constituindo-se num modelo de representação do real que permite a sua interpretação suportada 
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por meios convencionais. Em termos práticos, esses meios permitem exprimir, registar e 

difundir uma realidade de forma compreensível para outros (Silva, 2008, p. 113). 

 

3. Conhecimento 

É o procedimento compreensivo por meio do qual o pensamento apreende 

representativamente um objecto qualquer, utilizando recursos de investigação dissemelhantes, 

intuição, contemplação, classificação, mensuração, analogia, experimentação (Houaiss, 2001, 

p. 1040).  

Para Waldemar Setzer trata-se de algo que deve ser caracterizado como sendo uma 

abstracção interior, pessoal, de algo que foi experimentado. Nesse sentido, é algo que não pode 

ser descrito, o que se descreve é informação (1999).  

Segundo Siomara Leite, o conhecimento é uma realidade emaranhada que, entre outras 

características, apresenta duas facetas básicas, como produto e como processo (1993, p. 23). Na 

qualidade de produto, refere-se a algo estático, acabado, evolutivo e cumulativo, visto se tratar 

de um conjunto de informações sobre o real elaborado e sistematizado no trabalho de 

investigação da realidade. Na qualidade de processo, o conhecimento é dinâmico, está envolto 

num contexto de controvérsias e divergências, desenvolve-se numa sequência de 

compromissos, interesses e alternativas. Um aspecto que não pode ser descuidado, diz respeito 

à interacção entre processo e produto do conhecimento. A acumulação de conhecimentos 

anteriores (produto) é fundamental para a realização do processo de esclarecimento do real 

(Leite, 1993, pp. 23-4). 

Desta forma, o conhecimento trata de incluir não só a identificação dos factos, mas 

compreender as suas causas e consequências que decorrem das suas relações.  

  

4. Informações – o debate em busca de uma definição. 

O senso comum de um cidadão que não esteja familiarizado com o tema em discussão, 

normalmente associa a actividade das informações à espionagem e interrogatórios políticos. 

Essa imagem, certamente criada pelo cinema e literatura ficcional e por vezes até pelos media, 

não obstante conter algo de verdade, esta é apenas uma parte de uma realidade mais vasta 

(Carvalho, 1980, p. D-1). Por outro lado, Jennifer Sims no seu ensaio afirma que as 

informações não estariam envolvidas apenas com o segredo, mas que qualquer conjunto de 

informação obtida, organizada ou analisada, desde que se destine ao processo de tomada de 

decisão, deverá tomar a designação de informações (1995, p. 4). Segundo esta definição de 

Sims, é-se levado a considerar que qualquer informação analisada para auxiliar a tomada de 



 B-3 

decisão seria um produto de informações. Logo, seguindo essa lógica, tanto o conhecimento do 

desenvolvimento de um novo produto levado a efeito por uma empresa concorrente, como um 

projecto de desenvolvimento de armas de destruição massiva ou ainda o rearmamento de um 

Estado poderão ser consideradas informações, o que parece um pouco abusivo. Na realidade, as 

actividades conexas às informações vão para além da espionagem, mas simultaneamente, mais 

restritas do que o provimento de informação genérica sobre diversos temas relevantes para o 

processo de decisão. A espionagem é classificada como uma subcategoria das informações, 

devendo ser entendida apenas como a pesquisa clandestina de dados, informação ou 

conhecimento relevante sobre o adversário (Bastos, 2003, p. 5). Daí a importância em se 

esclarecer o assunto e não se encarar esta actividade necessariamente como algo malévolo e 

paralelamente compreender o que realmente o termo significa, ou não se estivesse no presente, 

na era da informação. 

Com alguma regularidade, somos confrontados no nosso quotidiano com notícias 

veiculadas pelos mais diversos meios da comunicação social, relatando o envolvimento dos 

serviços de informações (por vezes designados „serviços secretos‟) sejam eles nacionais ou 

estrangeiros, a propósito de um certo conflito, ameaça ou situação real ou potencial, 

independentemente da sua natureza. Tal facto, pelo menos, leva-nos a percepcionar a 

actividade das informações como uma componente actual e relevante do poder do Estado, 

enquadrando-se no seu núcleo coercivo que assessoria os sectores públicos que tutelam a 

defesa (plano externo) e a manutenção da ordem (plano interno), ou seja, as duas funções que 

constituem os atributos do monopólio legítimo do uso da força, caracterizado pela autoridade 

exclusiva e constitucionalmente delimitada sobre um território e uma população na acepção 

weberiana do Estado, mas até a uma explicação cabal do que se trata, o caminho revela-se 

tortuoso. Alerta-se desde logo, que não existe um consenso universalmente aceite e 

suficientemente abrangente de definição de informações capaz de explicar simultaneamente no 

que consiste, no que faz e como funciona
111

. Segundo Walter Laqueur, até agora ninguém foi 

bem sucedido nesta tarefa no âmbito da teoria das informações (apud Warner, 2002, p. 1). 

Nesse sentido, efectuar uma análise comparativa dos vários conceitos existentes na expectativa 

de se encontrarem aspectos comuns, será provavelmente a melhor forma de alcançar a sua 

compreensão, esse é o objectivo deste ponto.  

No plano institucional, verifica-se um número infindável de definições, normalmente 

redutoras e como tal, pouco enriquecedoras para a discussão. Entre elas, temos a que consta de 

                                                 
111

 Na página http://intellit.muskingum.edu/whatis_folder/whatisintelintro.html é possível encontrar a maior 

resenha de definições para o termo em causa.  
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um importante relatório produzido pela comissão Aspin-Brown, que define informações de 

uma forma genérica como sendo a informação acerca de tudo o que se passa no estrangeiro - 

pessoas, áreas, eventos, necessários ao governo para a execução das suas funções (1996, p. 5). 

No entanto, o International Dictionary of Intelligence apresenta-nos uma definição mais 

completa, onde define as informações como “o produto resultante da pesquisa e 

processamento de informação referente a actuais e potenciais situações e condições relativas a 

actividades domésticas e externas inimigas ” de um Estado (Carl, 1990). Uma outra definição 

mais arrojada que as anteriores é a que consta no relatório do Auditor-Geral do Canadá, que 

realça a sua importância no processo de decisão a nível governamental e no aspecto da 

informação negada na produção de conhecimento. Assim o conceito de informações é 

apresentado como se referindo à “informação de que o governo necessita, no todo ou em parte, 

que não está disponível através das fontes convencionais” (Auditor General of Canada [AGC], 

1996, p. 27.9). O documento adianta ainda que, a característica distintiva das informações é 

fundamentalmente requerer o acesso à informação por meios secretos ou clandestinos. As 

informações obtidas desta forma podem ser usadas em bruto ou sujeitas a avaliação, neste 

último caso são normalmente interpretadas em conjunto com outra informação obtida por 

meios convencionais. Em qualquer destas situações, deverão se pautar pela objectividade e 

neutralidade política de maneira a contribuir para uma análise política esclarecida e para o 

processo de decisão governamental (AGC, 1996, p. 27.9).  

Dos exemplos descritos, denota-se em todos uma especial concentração na faceta 

informacional em detrimento da organizacional. Quanto à literatura civil, na sua maioria com 

intuitos comerciais, cujos autores são académicos ou profissionais desta área, já se verificam 

definições mais exploratórias e objectivas, provavelmente por gozarem de maior liberdade de 

expressão e flexibilidade (Warner, 2002, p. 2). 

Para Mark Lowenthal é um processo pelo qual determinados tipos de informação 

considerados relevantes para a segurança nacional são solicitados, obtidos, analisados e por fim 

disponibilizados aos decisores políticos; é simultaneamente o produto gerado por esse 

processo, as medidas atinentes à salvaguarda de ambos e ainda o desenvolvimento de 

operações para satisfazer pedidos das autoridades legítimas; como organização, são as unidades 

incumbidas de levar a cabo todas as funções acima descritas, sendo o segredo, o aspecto central 

e comum em todo o espectro da actividade (2006, pp. 1-2 e 9). 

A nível oficial, também é possível encontrar um entendimento similar a esta abordagem 

tripartida da definição de informações. Na perspectiva da NATO, “as informações são o 

produto resultante do processamento de informação que respeita a Estados exteriores à 
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aliança, forças ou elementos hostis ou potencialmente hostis ou a áreas de operações actuais 

ou futuras. O termo também é empregue como actividade desenvolvida na produção de 

informações e às organizações empenhadas nessa mesma actividade” (2003, p. 1-2-2). 

Existem ainda autores que associam o conceito de informações às suas funções - 

produção, contra-informações e operações cobertas como é o caso de Lock Johnson (1996). 

Para este autor, as informações deverão ser entendidas segundo duas perspectivas, 

informacional e reactiva. De acordo com a primeira, é o conhecimento produzido pelos SI 

através da aquisição e interpretação de informação relativa a ameaças e oportunidades com que 

o Estado se confronta, numa tentativa imperfeita de reduzir lacunas e ambiguidades que minam 

as fontes abertas do conhecimento acerca do mundo. No âmbito da segunda, englobam-se todas 

as acções encetadas pelos SI com base na informação obtida por fontes abertas ou secretas, que 

tenham como objectivo por um lado, proteger o Estado de acções de SI estrangeiros que o 

possam prejudicar, que designa por contra-informações; e por outro, aquelas que tem por 

missão satisfazer os interesses políticos em matéria de política externa, através da manipulação 

secreta de eventos ou indivíduos fora do território nacional, sendo esta denominadas operações 

cobertas (Johnson, 1996, p. 119). 

Enquanto Gill e Phythian apresentam uma definição própria assente em apenas uma 

frase, onde comparam as informações a um guarda-chuva que cobre um leque de actividades 

que vão desde o planeamento e pesquisa de informação até à análise e disseminação, 

conduzidas em segredo, com o intuito de auxiliarem na manutenção ou reforço da segurança, 

através do provimento de alertas precoces de ameaças reais ou potenciais de forma a permitir 

tempestivamente a implementação de políticas ou estratégias de carácter preventivo, 

considerando desejável para tal, o recurso a acções cobertas (2006, p. 1).    

No plano nacional, destaca-se o conceito de Marques Pinto que interpreta as 

informações como o conhecimento relativo aos meios, actividades, possibilidades, intenções e 

vulnerabilidades de Estados, organizações, grupos e individualidades hostis declarados ou 

potenciais e ainda sobre aspectos geográficos, obtido por meios convencionais ou clandestinos, 

no interesse da política externa, da economia, da segurança e defesa nacional (2001, p. 291).  

Paralelamente, Heitor Romana seguindo a linha de Lowenthal, entende como um 

processo de obtenção de conhecimento necessário à tomada de decisão orientado para a defesa 

dos interesses nacionais do Estado, identificando actores, caracterizando fenómenos e 

percepcionando tendências em que se avalia continuamente o risco, a ameaça e as 

vulnerabilidades (2008, p. 98). 
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Perante todos estes conceitos apresentados até ao momento, constata-se de imediato 

uma multiplicidade de elementos e de perspectivas de tal ordem que não se compaginam em 

aglutiná-los numa única definição, o que só veio a comprovar a veracidade da afirmação de 

Walter Laqueur.  

Depois de se ter procurado dissecar os termos técnicos e os seus conceitos envolvidos 

na semântica das informações baseados em fontes oficiais e privadas, como se verificou, não 

existe uma única definição de informações porque são múltiplas as perspectivas como pode ser 

abordada. Este facto inviabiliza oferecer uma resposta directa e objectiva à questão, o que são 

informações. Ainda assim, perante este desafio, se for realizado um exercício estatístico 

rudimentar do número de ocorrências dos elementos constantes plasmados nas várias 

definições, pode-se depreender que o conceito de informações assenta em aspectos comuns que 

lhe são inerentes e como tal serem apresentados segundo dois modelos, holístico e 

informacional respectivamente. 

No primeiro, o conceito contempla três realidades em simultâneo que se inter-

relacionam sob a égide do segredo, embebidas no aparelho estatal, cujo objectivo central é a 

segurança do Estado, a saber: 

 

1) Produto - conhecimento gerado a partir de fontes abertas ou negadas relativo 

a ameaças reais ou potenciais; 

2) Actividade – processo de: gerar o conhecimento com recurso a uma 

metodologia e recursos próprios para satisfazer as necessidades do poder 

executivo; negar esse conhecimento; manipular o ambiente externo;  

3) Organização - entidades estruturadas, compostas por técnicos profissionais 

incumbidas da execução das actividades acima descritas. 

 

 

Figura 5: Modelo holístico do conceito de informações. 
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No segundo, o conceito de informações é uma camada específica do conhecimento, 

resultante dum processo de integração, tratamento analítico e agregação de conhecimentos 

reflexivos, situada no vértice de uma pirâmide informacional, formada na base por dados 

brutos. 

 

Figura 6: Modelo piramidal de informações (adaptado da NATO AJP 2.0). 

 

Para explicitar o modelo proposto, far-se-á somente uma comparação entre informações 

e informação e entre informações e conhecimento, dado que a caracterização de dados, 

informação, e conhecimento de per si já foi expressa no início deste anexo.  

Informação é tudo aquilo que pode ser conhecido, independentemente do modo como 

pode ser obtida. Enquanto as informações referem-se a um tipo específico de informação que 

depois de coligida e analisada visa satisfazer as necessidades declaradas ou hipotéticas dos 

decisores políticos (Lowenthal, 2006, p. 2). 

Quanto à demarcação entre conhecimento e informações, a linha já se revela mais 

ténue. A diferença entre o conhecimento adquirido no âmbito das informações e o adquirido no 

decurso de quaisquer outras análises de assessoria técnica governamental reside nos fins a que 

o primeiro se destina. Em concreto, trata-se de incrementar o grau de conhecimento sobre os 

adversários potenciais ou declarados, problemas ou tendências susceptíveis de ameaçar a 

segurança e defesa do Estado, ou até o equilíbrio das relações internacionais. Mas é a sujeição 

a um processo de avaliação que escrutina que parte do conhecimento disponível respeita aos 

fins em causa, impelindo-o para o topo da nossa pirâmide e torná-lo accionável para os 

decisores políticos, pois apenas desta forma se consegue a redução do risco e da surpresa 

(Quiggin, 2007, p. 52). Em suma, entende-se assim, que as informações dizem respeito ao 
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conhecimento de algo que se possa constituir um «perturbador», e procuram esclarecer 

situações nas quais a informação mais relevante é propositadamente manipulada ou oculta, ou 

simplesmente não se encontra disponível, através da agregação de valor perpetrada por 

técnicos especializados e recursos próprios, subsidiando o processo de decisão. 

 Quanto ao objecto no qual a actividade se centra, as posições apresentadas divergem, se 

para S. Kent e L. Johnson relacionam o conceito às ameaças e actores hostis no plano 

estritamente externo ao Estado, os restantes autores entendem que a actividade de informações 

em sentido lato respeita a qualquer tipo de ameaças e actores que possam por em causa a 

segurança nacional e a integridade do Estado. A propósito desta questão, durante a realização 

de um Workshop patrocinado pela RAND corporation subordinado ao tema Toward of a 

Theory of Intelligence que reuniu reputados especialistas na matéria, uma das conclusões foi 

precisamente que os governos servem-se das informações como meio de defesa contra 

qualquer tipo de desafios, sejam eles domésticos ou internacionais, e que o termo aplicado 

exclusivamente ao ambiente externo seria muito restritivo (2006, p. 8). 

Quaisquer questões que tenham ficado aqui em aberto na explanação do conceito, se for 

utilizada uma classificação segundo alguns critérios, certamente, algumas dúvidas se 

desvanecerão e certamente clarificam qual o âmbito em que as informações para cada caso 

concreto respeitam. Ainda assim, este recurso taxonómico deve ser entendido como um 

complemento, pese embora seja inevitável verificar-se alguma redundância entre os diversos 

critérios aplicados.  



 C-1 

ANEXO C - A TAXONOMIA DAS INFORMAÇÕES 

 

A esquematização taxonómica em torno das informações não se constitui uma tarefa 

fácil porque são diversas as categorizações passíveis de serem adoptadas, correndo o risco de 

todas elas serem incompletas, interpenetráveis e, até inextricáveis. Afinal, o âmbito desta 

actividade diz respeito à obtenção e análise de informação que venha a assessorar o processo 

de decisão em diferentes níveis e sectores da actividade do Estado. Portanto, para distintas 

áreas a serem alvo de pesquisa e análise de informação, bem como para aquelas que 

desenvolvam conhecimentos a serem protegidos, há possibilidade de emprego da actividade de 

informações. De entre as classificações possíveis propõem-se as seguintes: uma assente no 

critério da finalidade a que se destinam; ao assunto que versam; quanto à sua validade no 

tempo; e por último, quanto ao ambiente operacional tratado. 

 

1 Quanto à finalidade 

No tocante à finalidade poder-se-á identificar basicamente dois níveis de Informações, 

sendo a categorização dos mesmos, baseada no uso que lhes é dado ou a sua finalidade: 

 

1.1 Estratégicas  

S. Kent (1965, p. 3) considerava as informações estratégicas como o conhecimento 

sobre o qual se baseia a política nacional ao mais alto nível para fazer face a outros Estados.  

Segundo a doutrina NATO (2003, p. 1-2-2) são as informações necessárias à elaboração 

do planeamento político e militar, da provisão de indicações e avisos, de âmbito nacional e/ou 

internacional. Destinam-se a satisfazer as necessidades informacionais do escalão mais elevado 

da decisão política responsáveis pela condução da acção estratégica do Estado em todo o seu 

espectro, político, militar, diplomático, psicológico e económico.  

Na mesma linha de entendimento, para a Escola Superior de Guerra do Brasil (ESG) as 

informações ao nível estratégico relacionam-se com “o exercício permanente de acções 

direccionadas à obtenção de dados e à avaliação de situações relativas a óbices que venham 

impedir ou dificultar a conquista ou a manutenção dos Objectivos Nacionais” (2010, p. 94). 

A nível nacional, Chito Rodrigues define-as como “aquelas que são necessárias à 

defesa dos interesses nacionais, à garantia da independência e à segurança externa do 

Estado” (2003, p. 286). 

Uma visão mais restrita é-nos apresentada por Hannah et al. que consideram a 

informação respeitante às capacidades, vulnerabilidades e intenções de outros Estados 
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necessária à formulação da política nacional de segurança em tempo de paz e ao planeamento 

de operações militares em tempo de guerra (2005, p. 1). Paralelamente, estes autores recorrem 

a uma outra terminologia, a de informações nacionais, que definem como sendo aquelas que 

integram todas as informações de alto nível que respeitam à estratégia integral do Estado, e 

nessa qualidade transcendem a exclusiva competência ou necessidades de um único 

departamento, o que acaba por ir ao encontro das posições anteriores. 

Das definições expostas, conclui-se que há uma concertação inequívoca entre todas 

elas, as informações estratégicas destinam-se aos mais altos responsáveis do poder executivo e 

concomitantemente respeitam ao conhecimento produzido de interesse imediato ou potencial 

para o planeamento e execução de políticas tendo em vista os interesses estratégicos do Estado, 

tidos como indispensáveis ao bem-estar da sociedade. Contudo, ressaltam de imediato dois 

tipos de entendimento quanto ao seu alcance, um mais restritivo, em que está conectado à 

realidade externa do Estado, e outro mais lato, que contempla todas as questões ligadas ao 

desenvolvimento e à segurança nacional, ou seja, tanto no plano interno como externo. Importa 

ainda destacar, a relevância que a estimativa ocupa entre as suas características, pois as 

informações estratégicas têm implicações a longo prazo, geralmente vinculadas à formulação 

de cenários prospectivos (Glossário de inteligência competitiva; ESG, 2010, p. 94).  

 

1.2 Operacionais / Tácticas 

São as informações relativas à produção de um conhecimento sobre factos ou situações 

de interesse imediato para o planeamento e para a execução de operações, de alcance limitado 

no tempo e no espaço. Em termos dos destinatários, as informações deste nível são usadas 

pelos escalões intermediários e inferiores do poder executivo com poderes de tomada de 

decisão em matérias que lhe tenham sido delegadas as respectivas competências (NATO AJP 

2.0, 2003, p. 1-2-2). No âmbito militar, são aquelas necessárias ao planeamento e prossecução 

das campanhas. Estão no âmbito das Operações Conjuntas e na Área de Operações Conjuntas.  

 

2 Quanto ao Assunto  

Num ambiente estratégico de competição é normal que os actores desejem obter 

conhecimento dos seus adversários sob as mais variadas perspectivas. A diversa literatura das 

informações reconhece oito assuntos (também designados componentes) distintos que 

constituem as informações estratégicas (Krizan, 1999, p. 9; Andriole, 1984, p. 2-2). Esta 

classificação apesar de exaustiva não se exclui mutuamente, i.e., todos os assuntos são 

interdependentes, devendo ser vistos como um todo e são eles:  
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2.1 Informações Militares 

São aquelas centradas em todos os aspectos que caracterizam o poder militar de um 

Estado, em tempo de guerra ou de paz, tais como: dimensão das forças, equipamento, grau de 

prontidão, ordens de batalha, doutrina, infra-estruturas, estruturas de comando e controlo, 

organização ou outros elementos relativos à capacidade militar (Andriole, 1984, p. 2-2). Em 

suma, devem ser entendidas como uma actividade centrada na produção de conhecimento que 

visa a avaliação do potencial estratégico de determinados Estados, sobretudo daqueles que 

possam constituir-se como focos de tensão, necessário à formulação do Planeamento e 

condução da política de defesa ou operações militares, desde o nível estratégico até ao táctico 

(Romana, 2004, p. 264).  

 

2.2 Informações Biográficas 

Estas referem-se ao estudo de personalidades políticas ou militares, sejam elas aliadas 

ou adversárias, de importância actual ou potencial, que possam ter relevância no processo de 

decisão (Andriole, 1984, p. 2-2). Entre os diversos aspectos a serem considerados, salientam-se 

os respeitantes: ao perfil psicológico, onde se incluem hábitos, idiossincrasias, estilo de vida, 

gostos; às relações de poder e de influência; à saúde; às competências, tendo em conta as 

habilitações, experiência profissional e principais feitos realizados a nível profissional e 

pessoal; às ideologias. Trata-se de um conhecimento que possa afectar a acessibilidade a um 

indivíduo e manipular a sua conduta (Hukle e Vanderhoof, 2006, pp. 33-4). É de realçar a 

importância crítica destas informações na negociação diplomática.  

 

2.3 Informações Económicas 

Trata-se da produção de conhecimento de um Estado alvo relativo aos seus recursos, 

actividades e políticas económicas onde se incluem a produção, distribuição e consumo de bens 

e serviços, assim como também aquele sobre questões financeiras, fiscais, relações comerciais 

e todos as outras que tenham impacto nas relações económicas internacionais (Hukle e 

Vanderhoof, 2006, pp. 34-6). Desta forma é possível identificarem-se as vulnerabilidades e 

potencialidades económicas de um Estado e avaliar-se o seu posicionamento no sistema 

económico internacional (Andriole, 1984, p. 2-2). 
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2.4 Informações Geográficas 

Decorrem do estudo das características físicas de um território onde se incluem: a 

extensão, posição, configuração, do clima, recursos naturais, fronteiras, relevo, hidrografia, 

solo e acidentes culturais (Encyclopedia Britannica, 2009). Resumindo, aquelas que envolvem 

a avaliação de todos os factores que de algum modo influenciam o desenvolvimento de 

operações militares e possam representarem riscos ou oportunidades (Andriole, 1984, p. 2-2). 

 

2.5 Informações Políticas 

São aquelas que têm por objecto de estudo a acção governativa de outros Estados, das 

suas várias lideranças de movimentos ou partidos políticos, das dinâmicas internas que possam 

determinar a durabilidade dos seus governos onde se destacam os exemplos de revoluções ou 

golpes de Estado (Andriole, 1984, p. 2-3). Essencialmente, procuram identificar padrões e 

tendências que possam afectar os interesses nacionais (Encyclopedia Britannica, 2009). 

De acordo com Heitor Romana é possível dissociar este tipo de informações em dois 

subtipos, segundo a natureza dos fins a que se destinam, defensivo e ofensivo (2004, p. 263). 

No tipo defensivo respeita à produção de informações cujo propósito seja o conhecimento de 

“vulnerabilidades, prevenção e neutralização de ameaças” exercidas por actores políticos que 

prejudiquem os interesses nacionais residentes no exterior. Quando se trata do tipo ofensivo, as 

informações, neste caso, destinam-se ao apoio da consecução de estratégias que visam 

projectar os interesses nacionais, influenciar, determinar e condicionar o quadro geopolítico a 

um nível multidimensional de certos espaços geográficos compreendidos como vitais.   

 

2.6 Informações Científicas e Tecnológicas 

São consideradas aquelas que no âmbito civil respeitam ao conhecimento que cobre os 

desenvolvimentos da investigação científica e da sua aplicação nas técnicas de engenharia que 

contribuam para o poder económico de um Estado. No campo militar, aquelas que respeitam ao 

conhecimento das características científicas e técnicas de todos os sistemas de armas e restante 

material, bem como investigação, desenvolvimento e métodos de produção relativos à sua 

manufactura (Hukle e Vanderhoof, 2006, pp. 50-1). 

Resumindo, são conhecimentos relacionados à situação das capacidades científicas e 

tecnológicas de um Estado, com especial ênfase para aquelas que contribuam directamente 

para a realização dos seus objectivos nacionais (Andriole, 1984, p. 2-3). 
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2.7 Informações Sociológicas 

São as informações relativas às estruturas sociais que compõem a organização das 

sociedades de um Estado alvo, aos seus valores, tradições, crenças, aspirações (Andriole, 1984, 

p. 2-3). Entre os aspectos relevantes identificam-se os relativos: à demografia, etnografia, 

religião, movimentos migratórios, sanitários, educacionais, assistência social, qualidade de 

vida, informação pública (Hukle e Vanderhoof, 2006, pp. 36-8). 

 

2.8 Informações de Transporte e Comunicações 

Referem-se ao estudo da influência que as redes de transporte e de comunicações intra-

nacionais e internacionais têm em tempo de paz e de guerra relativamente a um Estado (Hukle 

e Vanderhoof, 2006, pp. 39-41). A importância da sua avaliação reside no facto destas redes 

representarem a acessibilidade do território e da população a pessoas, bens e ideias, bem como 

serem um factor de integração e um meio de acção política no desenvolvimento. Entre os 

aspectos mais significativos, salientam-se os respeitantes: às vias rodoviárias, ferroviárias e 

fluviais; aeroportos; redes de telecomunicações (voz e dados) e capacidades de radiodifusão 

(Andriole, 1984, p. 2-3). 

 

3 Quanto à validade no tempo 

De acordo com este critério, as informações podem ser subdivididas em quatro tipos 

fundamentais, relativas ao passado, presente e futuro respectivamente: 

 

3.1 Básicas   

 São as informações sobretudo de carácter estratégico e de natureza descritiva. 

Referem-se a eventos e condições passadas e actuais susceptíveis de terem impacto na política 

externa de um Estado (Andriole, 1984, p. 2-4). Isto significa que é um tipo de informações 

relativo ao conhecimento sobre uma área geográfica de interesse estratégico ou de actividades 

humanas, com o propósito de se avaliar globalmente o Poder e Potencial dessa área ou Estado 

alvo. A sua produção assume a forma de sumários estruturados com elementos respeitantes à 

geografia, à demografia, à economia, sistema político, estruturas públicas, entre outras (Krizan, 

1999, p. 10). No campo militar é considerado qualquer tipo de assunto que possa ser usado 

como material de referência para o planeamento, como uma base para o subsequente 

processamento da informação ou ainda para a criação de um cenário (NATO, 2003, p. 1-2-3). 
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3.2 Correntes 

São aquelas que destinam-se a dar conhecimento aos decisores políticos de novos 

eventos e podem vir a afectar a condução da política. Por analogia, estas são comparáveis às 

notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social (Shulsky e Schmitt, 2002, p. 57). Desta 

forma poder-se-á considerar como um produto dinâmico e actualizado da conjuntura nacional 

ou internacional (Andriole, 1984, p. 2-4). Em termos militares, reflectem a situação corrente, 

desde o nível estratégico ao táctico. Elas respeitam sobretudo a acontecimentos referenciados 

durante a operação (NATO, 2003, p. 1-2-3). 

 

3.3 Estimativas 

Como o próprio nome indica, são as informações focadas em eventos ou condições 

susceptíveis de ocorrerem no futuro (Andriole, 1984, p. 2-4). Trata-se de uma projecção da 

situação corrente feita com base na análise objectiva de todos os dados envolvidos e no estudo 

das possibilidades e probabilidades da sua evolução (Shulsky e Schmitt, 2002, p. 61). A sua 

utilidade reside essencialmente na construção de cenários de oportunidade ou ameaça que irão 

permitir por sua vez, preencher os vazios de conhecimento objectivo e auxiliar na elaboração 

do planeamento estratégico e na prevenção de surpresas (Krizan, 1999, p. 10). 

 

3.4 Alertas 

São as informações comparáveis a um alarme. Desse modo, estão conotadas a um 

carácter urgente, o que naturalmente implicará uma potencial reacção por parte do poder 

político (Krizan, 1999, p. 10). Em regra, estão directamente ligadas a questões de interesse 

vital. Para concretizar, recorramos ao exemplo daquilo que Shulsky e Schmitt classificam 

como sendo a tarefa mais importante de todas que um órgão de informações possa 

desempenhar, o de alertar os decisores atempadamente de uma operação militar hostil (2002, p. 

58). A produção destas informações resulta de uma análise dos vários passos efectuados pelo 

Estado hostil, típicos num processo de preparação de um ataque. Numa primeira fase, estamos 

no campo hipotético e das intenções, é comum a convocação de reservistas, intensificação de 

exercícios militares, negociações de compra de armamento, a este tipo de eventos designam-se 

por indicadores, quando eles se concretizam, passam a denominar-se indícios. Na terceira fase, 

dá-se a avaliação da ameaça pela integração de todos os indícios e materializa-os em formato 

de alerta nos respectivos níveis (Shulsky e Schmitt, 2002, p. 59).  

 

4 Quanto ao ambiente operacional 
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As informações estratégicas em sentido lato abarcam o conhecimento e estimativas 

relativos à conjuntura nacional e internacional, sendo comum esta actividade encontrar-se 

descentralizada e, como tal, subdividida em duas categorias: 

 

4.1 Informações Internas  

As informações internas respeitam às acções praticadas por grupos ou indivíduos 

através de meios normalmente ilegais que se podem desenvolver em território nacional capazes 

de debilitar a capacidade de governação, constituindo-se assim uma ameaça ao Estado 

(Shulsky e Schmitt, 2002, p. 4). Entre as ameaças alvo das informações internas, poder-se-ão 

distinguir dois tipos: as tradicionais, aquelas que procuram afectarem directamente a acção 

governativa como a subversão, espionagem, sabotagem, terrorismo, manifestações de protesto 

ou outras actividades não-violentas mas de carácter reivindicativo que os governos tenham 

necessidade de conhecer (Hannah et al., 2005, p. 3; Pinto, 2001, p. 301); o segundo tipo 

respeita aquelas ameaças que contribuem para a desestabilização da sociedade, seja a nível 

económico, como é o caso do crime organizado nas suas mais variadas expressões e da 

espionagem industrial, como a nível social onde se destacam os movimentos extremistas de 

motivação racial, étnica e religiosa (Hannah et al., 2005, p. 6). Neste sentido, a função desta 

modalidade particular de informações está muito centrada na produção de conhecimento 

relativo à segurança interna (daí também vulgarmente se denominarem informações de 

segurança), visando a protecção do Estado, das instituições democráticas e da sociedade.  

Daqui se infere estar-se em presença de uma estreita relação entre a actuação dos SI 

neste âmbito e as forças da autoridade cuja competência é a garantia da lei, mas que não deve 

ser confundida por os seus fins serem distintos, apesar de ambos utilizarem uma metodologia 

análoga. Concretizando, aos órgãos responsáveis pelas informações internas compete a 

pesquisa de dados e a produção de conhecimento de carácter estratégico com o objectivo de 

subsidiar o processo de decisão política em matéria de segurança interna, enquanto a 

investigação (termo equivalente à pesquisa) de carácter policial tem por objectivo o 

apuramento da autoria moral e material de delitos para efeitos de instrução de inquéritos e 

subsidiar o processo judicial. Portanto, os órgãos incumbidos pela produção de informações 

não actuam na produção de provas com fins judiciais em virtude destas não se coadunarem 

com a principal característica do produto desta actividade, i.e., o sigilo. Apesar da demarcação 

existente entre as duas instituições, por vezes os alvos das informações estão envolvidos 

directamente em actividades criminosas, daí a necessidade de se estabelecerem relações de 
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cooperação, tanto ao nível da partilha de conhecimento como no desenvolvimento de 

operações conjuntas (DCAF, 2003, p. 31).  

Mas a atenção das informações internas não se esgota em exclusivo no factor ameaça, 

também deve estar orientada na obtenção do conhecimento profundo do país através da análise 

sistemática do potencial estratégico de forma a detectar as vulnerabilidades e potencialidades, 

assim como a interpretação das aspirações nacionais e antagonismos que aí possam ocorrer 

(Carvalho, 1980, p. D-1). É na conjunção destas duas linhas de acção, conhecimento das 

ameaças internas e avaliação do Poder Nacional, que reside a mais-valia desta actividade na 

assessoria aos órgãos de soberania na formulação de uma Política Nacional apropriada e 

exequível. 

 

4.2 Informações Externas 

Por oposição, entende-se por informações externas aquelas que estão direccionadas para 

a identificação de ameaças, riscos e oportunidades relacionadas com as capacidades, intenções 

e actividades de Estados, organizações internacionais e transnacionais, grupos e 

individualidades estrangeiras que possam afectar directamente a defesa e a segurança nacional, 

assim como a política externa de um país (DCAF, 2003, p. 13). Como se pode verificar, existe 

aqui alguma coincidência relativamente aquilo que são as informações estratégicas em sentido 

restrito conforme foi abordado. Por essa razão, quando alguns autores empregam o termo 

informações estratégicas, eles fazem-no numa lógica de informações externas
112

. Para evitar 

qualquer dúvida acerca do uso desta terminologia, Virgílio de Carvalho na sequência da sua 

explanação acerca das missões atribuídas a um serviço de informações estratégicas, entendia 

que estas naturalmente se subdividiam em internas e externas (1980, p. D-1).  

 

 

 

 

 

                                                 
112

 Se nos reportarmos à realidade portuguesa, atente-se que os serviços de informações dedicados ao ambiente 

externo se designam por Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa (note-se que o termo Defesa acaba por 

ser redundante à luz dos conceitos abordados). E aqueles que são responsáveis pelo plano interno se designam por 

Serviços de Informações de Segurança. 



 D-1 

ANEXO D - AS FONTES DAS INFORMAÇÕES 

 

As fontes de informações são classificadas em função da natureza dos dados obtidos, 

eis em detalhe cada uma delas: 

 

1 HUMINT 

 A fonte de informação mais antiga e barata é o próprio Homem que tem acesso a 

assuntos sobre os quais existe a necessidade de conhecimento. Este acrónimo é 

propositadamente usado no jargão internacional ao invés do termo espionagem, para mostrar 

de maneira inequívoca que as informações adquiridas a partir de fontes humanas são uma 

realidade muito mais abrangente.  

 Nesta área existem basicamente dois tipos de protagonistas: os profissionais de 

informações, responsáveis pelas acções de pesquisa, e as suas fontes. Do ponto de vista destas 

últimas, Michael Herman hierarquizou-as através do conceito de «pirâmide» da sensibilidade, 

quantidade e valor da informação (1996, pp. 61-6). Na base desta pirâmide, encontram-se as 

fontes informais com acesso às informações menos sensíveis e de valor isolado, mas que pela 

sua quantidade são preciosos instrumentos de auxílio na construção da «imagem» do alvo ou 

problema. Neste nível é comum o uso de programas sistemáticos de entrevistas ou de outro tipo 

de contacto pelos SI, a indivíduos com acesso a Estados ou áreas negadas ou difíceis, em 

relação às quais podem fornecer informação útil (por ex: turistas, viajantes ocasionais, 

especialistas académicos, homens de negócios, refugiados, indivíduos oriundos de minorias 

oprimidas…). Em situações de conflito, neste nível da pirâmide constituem-se importantes 

fontes de informações, as próprias populações das regiões envolvidas e os prisioneiros de 

guerra interrogados pelas companhias de humint das forças armadas. Realça-se que, em 

qualquer destas duas situações, as fontes não são agentes dos SI ou ao seu serviço e por outro 

lado, estas acções, em regra, são dirigidas por agentes especializados na área da pesquisa que 

não os responsáveis pelas operações de espionagem propriamente ditas. 

Passando para um nível de exploração mais activo, na posição intermédia encontram-se 

essencialmente: os informadores, exilados políticos, elementos dos partidos políticos da 

oposição. Aqui já se verifica algum grau de clandestinidade nos contactos com este tipo de 

fontes, que pode ir desde a abordagem formal para a obtenção de uma informação específica, 

até à manipulação das fontes sem que estas tenham consciência que na realidade estão a 

relacionar-se com agentes dos SI, o que normalmente é feito à custa do uso de um disfarce 

profissional. 
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No cimo da pirâmide, encontram-se as fontes ditas secretas que fornecem regularmente 

informações de elevado valor e sensibilidade mas em quantidade escassa. Os elementos que 

fazem parte deste lote de fontes estão conscientes que espionam o seu governo ou organização 

(consoante o caso a quem se dirige a acção) e fornecem informações que podem ser vitais para 

a defesa e segurança nacional ou interesses em matéria de política externa para os SI 

estrangeiros para quem trabalham. Por esse motivo, o mais comum é figurarem entre estas 

fontes, indivíduos dos SI do Estado alvo (agentes duplos), altos dignitários políticos e 

militares, funcionários da administração pública, que por inerência das suas funções possuam 

acesso a matérias sensíveis.  

Para Glenn Hastedt, existem basicamente quatro factores motivacionais que levam este 

tipo de fontes a cooperarem com os SI estrangeiros e portanto a agirem contra os interesses 

nacionais do seu Estado de origem, independentemente dos prejuízos que lhe possam ser 

infligidos em caso de descoberta das suas acções (2003, pp. 45-6). Em primeiro lugar, identifica 

a sujeição da fonte à chantagem, em que a fonte alvo é coagida através de argumentos como a 

exposição das suas preferências sexuais, denúncia de actos ilícitos ou episódios históricos da 

sua vida ou ameaça à integridade de familiares
113

. Um segundo factor, é o enriquecimento, onde 

as fontes são aliciadas com pagamentos elevados ou não, mas que devem ser tão discretos 

quanto possível para evitar a suspeição das suas autoridades nacionais. Por vezes, os 

pagamentos são de pequenos montantes mas frequentes, de forma a induzir um empenhamento 

estável e prolongado. Importantes também são as convicções ideológicas, sejam elas 

relacionadas com modelos políticos, nacionalismo étnico ou patriotismo. Nestes casos, as 

fontes são motivadas pelas suas causas e não consideram os seus actos como traição. Por 

último, temos um factor difuso, motivado pela satisfação de um conjunto de necessidades de 

foro psicológico que combinam poder, ambição e aventura. Cada um destes factores pode estar 

na origem da cooperação destas fontes de forma isolada ou podem coexistir mais de que um 

numa determinada situação.  

 

                                                 
113

 A título exemplo três casos aqui se apresentam. No período que antecedeu a I Guerra Mundial, Alfred Redl era 

o responsável máximo pela contra-espionagem do império Austro-Hungaro e foi forçado a fornecer informações 

aos SI russos de 1902 a 1913 por ser homossexual. Depois do fim da II Guerra Mundial, foi corrente o 

recrutamento de espiões de países da Europa Ocidental pela URSS através da ameaça de exporem as suas ligações 

ao nazismo ou ao fascismo. Outro caso crítico e que se desconhecem os resultados da investigação, é o das 

alegadas ameaças de assassínio da família dos indivíduos que mantinham relações com os autores do atentado do 

11 de Setembro e suspeitos de ligações à al-Qaeda, feitas durante os interrogatórios realizados pela CIA. 
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Figura 7: Pirâmide da hierarquia das fontes, segundo M. Herman. 

 

Analisadas as diversas categorias de fontes nesta disciplina, resta-nos tecer algumas 

considerações sobre o outro tipo de protagonistas em debate, os agentes dos SI, responsáveis 

pelas acções de pesquisa de informação e em particular, os que operam no exterior. Também 

estes são passíveis de serem diferenciados, a saber: aqueles que operam com e sem „cobertura 

oficial‟.  

Entende-se por „cobertura oficial‟ quando os profissionais dos SI se encontram 

integrados no corpo diplomático de uma embaixada ou consulado. Relativamente aos 

profissionais que operam sem cobertura oficial (vulgarmente designados agentes secretos ou 

espiões), as vantagens da sua utilização pautam-se pela sua superior flexibilidade e eficiência 

das suas operações. Este facto deve-se, sobretudo, porque se imiscuem na sociedade sob a capa 

de múltiplas «personagens» (ex: turistas, jornalistas, empresários, religiosos, etc…), alargando 

a possibilidade de se relacionarem com uma variedade de pessoas pertencentes a diversos 

estratos sociais e categorias profissionais. Por outro lado, a sua acção por ser dotada de um 

elevado nível de dissimulação, dificultando de sobremaneira a tarefa de vigilância das contra-

informações.  

 

2  SIGINT 

 A sigint é considerada a segunda mais antiga forma de pesquisa de informações, 

remontando à época em que terceiros estavam encarregues pela intercepção, descodificação, 

tradução e análise de mensagens trocadas entre um emissor e receptor. Mais tarde, com a 

intensificação da comunicação escrita, as mensagens de conteúdo sensível com fins 

diplomáticos e militares eram codificadas e cifradas para garantir a sua inviolabilidade o que 

deu origem a uma técnica designada de criptografia
114

. Com o crescente avanço tecnológico, 

modernamente esta disciplina encontra-se subdividida em comint (communications 

intelligence) e elint (electronics intelligence). 

                                                 
114

 A técnica para a decifração ou descodificação designa-se por criptologia. 
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 A comint resulta da intercepção e processamento das comunicações de governos, 

organizações e indivíduos com excepção da monitorização das transmissões públicas de 

televisão e de rádio. Importa sublinhar que, a comint não se resume exclusivamente à 

acessibilidade dos conteúdos das mensagens interceptadas, mas também à análise de tráfego e a 

localização de transmissões. 

 No caso da elint, a pesquisa diz respeito à intercepção e processamento de sinais 

electromagnéticos emitidos por equipamentos militares e civis que não, os de comunicações. 

Nesta disciplina enquadram-se os sinais provenientes das emissões radar, sonar, guiamento de 

armas, sistemas de identificação de aeronaves e de navios (IFF) e outros equipamentos activos 

relacionados com Comando e Controlo. 

 A facilidade com que as comunicações e os restantes sinais electromagnéticos podem 

ser interceptados e descodificados depende de três factores: o método de transmissão; as 

frequências empregues e a utilização (ou a falta) de medidas de segurança. Não existe 

transmissão de informação inviolável, daí, a procura de meios e processos seguros que 

minimizem as probabilidades de uma intercepção inimiga seja uma preocupação constante 

(Richelson, 1999, pp. 182-5).  

 Apesar da tipologia de fontes de sigint não ser tão diversa quanto é a da área de humint, 

também estas são susceptíveis de serem classificadas segundo uma pirâmide de sensibilidade, 

quantidade e valor. Para Michael Herman, a descodificação dos sinais com elevado nível de 

encriptação permite um acesso a conteúdos de importância equivalente à dos agentes do topo 

da pirâmide em humint a par de um volume reduzido (1996, pp. 69-74). No nível intermédio, 

encontram-se as informações resultantes da análise de tráfego e de direcção (direction 

funding), enquanto na base, residem as comunicações em claro, i.e., sem qualquer codificação 

e as medições de parâmetros dos sinais electromagnéticos.  

 Embora a sigint seja uma actividade onde existe um confronto evidente entre aquilo que 

são as medidas activas de obtenção de informações e as medidas defensivas no âmbito da 

segurança das comunicações (comsec), a mesma característica se verifica no caso da imint. 

 

3 IMINT 

 Esta disciplina relaciona-se com o uso de fotografias em larga escala para obtenção de 

imagens de lugares ou objectos cujo acesso directo é difícil ou mesmo impossível (Lowental, 

2006, p. 80). A imint é a mais recente de entre as três fontes de informações mais utilizadas. 

Esta afirmação pode parecer de imediato paradoxal se considerarmos que desde a antiguidade, 

que a pesquisa de evidências visuais constitui uma preciosa fonte de informações na condução 
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de operações militares, portanto, muito antes da invenção da fotografia. No entanto, o 

surgimento da imint como disciplina especializada é posterior ao uso da aviação militar para 

reconhecimento e vigilância durante a II Guerra Mundial. Este facto deveu-se na sua essência, 

a partir da associação do uso de câmaras fotográficas às plataformas espaciais (Richelson, 

1999, pp. 241-56). 

As raízes históricas da pesquisa de evidências visuais com vista à produção de 

informações remontam aos desenhos feitos por militares em missões de reconhecimento. Este 

tipo de registo dizia respeito em regra: ao mapeamento cartográfico, aos cenários dos 

movimentos e das posições das forças inimigas, fortificações, portos e outras estruturas de 

interesse, constituindo uma das acções fundamentais para o planeamento e execução de 

operações militares. Posteriormente, com o advento do balão de ar quente, começou a ser 

possível a vigilância por meios aéreos, o que trouxe novas vantagens face às equipas terrestres 

(segurança e alcance). Esta nova plataforma de apoio começou a ser usada pelo exército de 

Napoleão Bonaparte, tendo o seu emprego se generalizado e perdurado até finais do séc. XIX. 

A partir da I Guerra Mundial e com o desenvolvimento da aviação, começaram a ser instaladas 

câmaras fotográficas a bordo para efeitos de reconhecimento aero-fotográfico. Com a II Guerra 

Mundial, os princípios mantiveram-se inalteráveis com as inerentes diferenças que o avanço 

tecnológico possibilitou. O maior alcance das aeronaves veio permitir o varrimento de maiores 

áreas, incluindo o próprio território inimigo, a par dos melhoramentos introduzidos nas 

câmaras, lentes e filmes para acompanhar o aumento de velocidade do voo e que aumentaram a 

qualidade da fotografia vertical e oblíqua. Desta forma, foi assim possível uma exploração 

mais intensa e sistemática de evidências visuais (Herman, 1996, pp. 72-3). Mas é no ambiente 

estratégico de tensão gerado entre os EUA e a URSS a partir de 1947, que se verifica a 

verdadeira revolução nesta matéria. As características físicas do território da URSS 

extremamente limitadoras quanto à sua acessibilidade e a indisponibilidade (ou no mínimo 

exígua) de outras fontes de informação como a obtida por meios humanos ou abertas, 

conduziram os EUA a intensificar as missões aero-fotográficas de grande altitude sobre o 

espaço soviético e na sua periferia. Assistiu-se assim, a um desenvolvimento de sistemas e 

plataformas dedicados à pesquisa de imagens que vieram acrescentar uma nova camada à 

dinâmica competitiva e conflituosa das relações entre estes dois Estados (Herman, 2001, pp. 

59-61). 

De uma forma genérica, os riscos político-diplomáticos e militares resultantes da 

violação do espaço aéreo de Estados soberanos em tempo de paz nestas missões clandestinas e, 

a ameaça representada pelos sistemas de detecção e intercepção das aeronaves de espionagem, 



 D-6 

levaram a que os Estados optassem por este recurso de uma forma bastante restrita. Ainda 

assim, refira-se que até 1960, os EUA fizeram uso intensivo de aviões especializados para este 

efeito, especialmente dos U-2s, que pela sua velocidade, autonomia e altitude de operação, lhes 

conferia algum grau de invulnerabilidade face à capacidade de detecção e intercepção soviética 

da época. Mas é neste referido ano que ocorre o abate de um U-2 por caças soviéticos, caindo 

assim por terra a ideia da elevada discrição ou pelo menos do sentimento de impunidade por 

parte de quem fazia uso destas aeronaves. Por esta razão, o ano de 1960 é considerado um 

marco de uma nova etapa no desenvolvimento da imint no sentido em que forçou os EUA a 

encontrar soluções alternativas. É precisamente no início daquela década, que os EUA, 

seguidos logo depois da URSS, lançam os primeiros satélites espiões com capacidade de 

sobrevoar os territórios adversários e fotografar alvos numa escala impensável com os sistemas 

até então disponíveis (Burrows, 1999). Feito este preâmbulo histórico, elucidativo da evolução 

que pautou as formas de aquisição de imagens e permite compreender como se chegou à 

criação desta disciplina, importa agora analisar as razões que estão actualmente por detrás da 

sua relevância nas actividades de pesquisa das informações (Lowental, 2006, pp. 80-9). 

Em primeiro lugar, os satélites de imagem podem sobrevoar o território de um qualquer 

Estado, sem que tal seja considerado uma violação do seu espaço aéreo à luz do Direito 

Internacional, o que confere uma elevada liberdade de acção.  

Em segundo lugar, enquanto os primeiros satélites registavam as suas imagens em 

filmes, que posteriormente eram ejectados e recolhidos em pontos pré-determinados na 

superfície terrestre, com a utilização de sistemas ópticos digitais a partir da década de 80, as 

imagens passaram a ser transmitidas automaticamente para estações de controlo em terra. Este 

avanço permitiu o aumento da vida útil dos satélites e uma maior agilidade do ciclo de 

produção de informações. 

Em terceiro lugar, a amplitude da área coberta pela passagem de um único satélite 

corresponde a várias missões de esquadrões especializados na recolha de imagens. 

Em último lugar, destaca-se o aperfeiçoamento tecnológico que têm sofrido os sistemas 

ópticos e sensores cujo impacto repercute-se em dois níveis de exploração do espectro 

electromagnético, o visível e o não-visível. Relativamente ao visível, tem-se traduzido num 

aumento da precisão e amplitude das fotografias, abarcando hoje centenas de quilómetros 

quadrados e com uma resolução na ordem dos centímetros. Contudo, subsiste uma limitação, 

como as imagens baseadas na luz visível dependem do reflexo da radiação solar nos alvos, 

estas só podem ser obtidas sob a luz do dia, e no caso particular dos satélites, em condições 

meteorológicas favoráveis ou seja, sem nuvens. Para contornar este problema, a solução 
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proposta conduz-nos ao segundo nível. A partir da década de 80, uma nova geração de satélites 

norte-americanos e soviéticos passaram a incorporar novos sensores electro-ópticos capazes de 

registar imagens baseadas no calor emitido pelos alvos, através da exploração da banda de 

infra-vermelho, tornando-os operacionais também durante a noite, e paralelamente, com 

sensores que formam imagens a partir de radares de abertura sintética (SAR), que permite obter 

imagens sobre regiões encobertas por nuvens.  

Actualmente, é comum o uso de sensores que permitem obter imagens multiespectrais 

ou seja, que operam em diversas bandas do espectro electromagnético em simultâneo e mais 

recentemente até hiperespectrais, estas já baseadas em centenas de bandas que vão desde o 

ultra-violeta até às ondas rádio. Este tipo de imagens permite a identificação da forma, 

densidade, temperatura, e composição química dos alvos (Richelson, 1999, pp. 152-9). 

 

 

Figura 8: Espectro Electromagnético  

(Fonte: Vodafone, disponível em http://www.vodafone.pt/.../21897/Grfico1.jpg) 

 

4 MASINT 

 A disciplina de informações que deriva da medição de reacções e assinaturas de alvos 

vulgarmente designada por masint é a mais recente de todas as fontes. Este termo começou a 

generalizar-se nos EUA desde 1986, e com ele procurou-se classificar e agrupar um conjunto 

de actividades e sensores especializados que não eram enquadráveis nas disciplinas de sigint e 

imint. A unificação desse conjunto de actividades sob uma mesma designação deveu-se mais a 

uma necessidade organizacional do que propriamente a características comuns entre as 

evidências observadas ou os meios técnicos utilizados na sua aquisição (Richelson, 1999, p. 

214). 

 No âmbito da masint constam as seguintes actividades entre outras: intercepção de 

sinais de telemetria de mísseis, monitorização de fenómenos geofísicos (ex: acústicos, sísmicos 

e magnéticos) tradicionalmente relacionados com testes nucleares subterrâneos, medição dos 
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níveis de radiação nuclear na superfície terrestre e no espaço, registo e processamento de 

radiações não intencionais emitidas por radares e outros equipamentos electrónicos, pesquisa e 

análise físico-química de materiais, entre outros. 

 Segundo Jeffrey Richelson (1999, pp. 214-40), existem pelo menos três tipos de 

satélites norte-americanos com sensores dedicados à masint. O primeiro, diz respeito aos 

satélites do Defense Support Program (DSP), equipados com sensores infra-vermelhos 

(diferentes dos utilizados para a produção de imagens) capazes de detectar e monitorizar a 

trajectória de mísseis balísticos. Os dados recolhidos por estes sensores permitem a 

identificação dos tipos de combustíveis usados e das assinaturas espectrais associadas aos 

sistemas de guiamento. O segundo tipo, refere-se aos satélites NAVSTAR GPS
115

 (Global 

Positioning System) que estão equipados com sensores de raios X, gama e impulso 

electromagnético para detecção de explosões nucleares. Por último, restam os satélites 

meteorológicos de uso militar (Defense Meteorological Satellites Program - DMSP), onde 

estão instalados sensores para radiação electromagnética e seguimento de fragmentos de 

explosões nucleares na atmosfera. 

 Para além dos sensores instalados em plataformas aero-espaciais, existem outros tipos 

de meios técnicos fixos e móveis de pesquisa na área da masint, dos quais se destacam: as 

estações fixas para vigilância de mísseis, centros militares de detecção sismológica, redes 

submarinas de sensores acústicos passivos (hidrofones) para detecção de submarinos e navios, 

radares passivos embarcados em navios de guerra, aeronaves preparadas para a detecção e 

recolha de amostras de agentes químicos e bacteriológicos na atmosfera. 

 Em suma, a actividade da masint caracteriza-se por duas funções principais: a pesquisa 

de informações sobre características particulares, as assinaturas (térmicas, acústicas, 

electromagnéticas ou outras), de sistemas de armas, plataformas, veículos de combate, para a 

alimentação de bases de dados que por sua vez são utilizadas tanto nos sistemas de aquisição 

de alvos, como para inferir da manobra militar do Estado alvo (produção de informações 

militares); e a pesquisa de informações baseada na medição de reacções sísmicas, térmicas, e 

radioactivas anormais que permite a detecção de testes de novo armamento, com particular 

destaque para o nuclear
116

, possibilitando o conhecimento antecipado de possíveis programas 
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 Apesar da sua função primária ser a de fornecer dados para a navegação e posicionamento de alvos, o 

Pentágono aproveitou-o para esta função fruto das suas características de funcionamento (órbita quase circular de 

17,7 mil km de altitude e uma constelação composta por 21 satélites, o que lhe permite uma cobertura quase 

global). 
116

 É dada especial relevância à questão dos ensaios nucleares, na medida em que é uma matéria regulamentada 

por Tratados Internacionais e como tal sujeita a supervisão quanto ao seu cumprimento, para além de estar vedada 

à maioria dos Estados. 



 D-9 

militares secretos que em regra estão associados a processos de afirmação regional ou de 

conquista.  

 

5 OSINT 

 A pesquisa de informação através das chamadas fontes abertas, consiste na obtenção 

legal de documentos oficiais sem restrições de segurança, da observação directa e não 

clandestina dos factos políticos, militares e económicos da vida interna de outros Estados ou 

alvos, do seguimento de conteúdos divulgados nos órgãos de comunicação social (jornais, 

rádio, televisão), da aquisição legal de livros e revistas especializadas de carácter técnico-

científico. Destaca-se também, a importância das bases de dados electrónicas acessíveis via 

internet.  Ou seja, de um modo geral, todas as fontes disponíveis cujo acesso é permitido sem 

qualquer medida restritiva (Shulsky e Schmitt, 2002, p. 37-9; Lowental, 2006, p. 101). Deste 

facto, resulta a seguinte convicção, quanto mais transparente for o regime político e menos 

restritas forem as medidas de segurança de um alvo, maior a quantidade de informações obtida 

a partir de programas de osint.  

 A área de osint tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante entre as várias 

formas de pesquisa de informações a partir da década de 90, o que muito contribuiu o fim da 

Guerra Fria, a aceleração da globalização e as possibilidades oferecidas pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) com especial relevo da internet, que fizeram 

com que a disponibilidade de fontes abertas aumentasse de forma estrondosa (Lowental, 2006, 

p. 102). Também através da internet podem ser empreendidas comunicações a baixo custo e 

contactos com especialistas de todo o mundo da área das informações o que torna este meio 

relevante para o processo de produção de conhecimento dos SI de todo o mundo (Steele, 

2001)
117

. 
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 Imprescindível para o estudo do papel e importância das fontes abertas, a obra de referência de Robert Steele, 

On intelligence: Spies and Secrecy in na Open World. 
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ANEXO E - TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES COBERTAS 

 

Quanto à tipologia das operações que o conceito abarca, poder-se-á classificá-las em 

função do nível de emprego dos meios de força e do grau de plausibilidade na negação da 

responsabilidade, sendo estes dois critérios directamente inversos à sua intensidade como seria 

expectável (Schulsky, 2002, pp. 75-7; Lowental, 2006, pp. 157-8). Quatro tipos se identificam, 

o primeiro e mais violento, respeita àqueles que envolvem o apoio a movimentos de guerrilha 

para a condução da guerra subversiva. Neste caso, o envolvimento do governo autor pode 

oscilar entre o suporte financeiro e o fornecimento de armas, munições, explosivos, até a um 

empenhamento directo na logística, treino, informações, assessoria ao comando, emprego de 

elementos combatentes especializados em Operações Especiais. A título de exemplo entre 

muitos, destacam-se os casos que ocorreram durante o período da Guerra-fria, e 

particularmente aqueles em que a CIA agindo em cumprimento da doutrina Reagan assente 

numa lógica de erradicação de regimes comunistas em vários pontos do globo mediante o 

apoio de movimentos insurgentes, tais como foram o seu apoio aos dois movimentos anti-

sandinistas na Nicarágua
118

, à RENAMO em Moçambique, à UNITA em Angola, à resistência 

afegã durante a ocupação soviética em que inclusive a CIA arquitectou uma economia baseada 

no cultivo da papoila para a produção de heroína como fonte de financiamento a este 

movimento na década de 80. 

No segundo tipo de operações cobertas enquadram-se acções como o patrocínio de 

golpes de Estado, assassinato de líderes de forças adversárias ou governantes, incursões 

militares irregulares num determinado território com objectivos como a sabotagem, aquisição 

de informação, actos terroristas isolados entre outros. Exemplos claros deste tipo de operações 

são os golpes de Estado apoiados pela CIA no Irão (1953) e na Guatemala (1954) em plena era 

da Contenção, a campanha orquestrada pela CIA no intuito de desestabilizar o governo de 

Salvador Allende no Chile (1970-73). Este último acabaria por culminar no golpe de Estado 

em 11 de Setembro de 1973 liderado por Augusto Pinochet com um ataque aéreo ao Palácio de 

La Moneda por acrobatas aéreos norte-americanos que encontravam-se no país sob o pretexto 

de participarem no festival aéreo previsto realizar-se no dia da Independência. Ou ainda a 

autoria do assassinato de alguns lideres palestinianos atribuída à Mossad nos anos 80. 

Em relação ao terceiro tipo, este contempla negócios clandestinos (normalmente de 

armamento), sabotagem política contra governos adversários, apoio secreto a governos, 

                                                 
118 Documento Contra Insurgency in Nicaragua 1981-1990, disponível em 

http://www.onwar.com/aced/data/november/nicaragua1981.htm. 
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partidos políticos da oposição, organizações não governamentais, manipulação dos meios de 

comunicação social, só para salientar as mais evidentes. Para ilustrar este tipo, temos os casos 

do envolvimento da CIA na prevenção de uma vitória eventual do Partido Comunista italiano 

nas eleições de 1947; a venda de armas clandestina ao Irão arquitectada pelo Conselho 

Nacional de Segurança dos EUA (denunciada em 1986)
119

, com o objectivo de libertar reféns 

norte-americanos em poder dos iranianos e simultaneamente desviar o dinheiro para a guerrilha 

dos Contras na Nicarágua; treino e formação das forças de segurança e SI dos regimes pós-

revolucionários de Moçambique e Iémen do Sul pela Stasi (SI externos da ex-RDA); ou até o 

financiamento do Partido Comunista soviético a partidos congéneres nos mais diversos países. 

Por último, o quarto tipo de operações engloba um leque de medidas que visam 

influenciar as percepções de um governo ou mesmo da sociedade com o recurso a meios como 

a desinformação, falsificação de documentos, acções de propaganda entre outros. Um exemplo 

histórico evidente deste tipo foi a instalação das rádios Free Europe e Liberty, com o auxílio 

clandestino da CIA em 1949 e 1951 na Europa. 

Como se pode constatar pelas características supra mencionadas, estas não têm 

primariamente uma função informativa, daí se ter referido no início deste tema para o 

embaraço em relacionar este tipo de operações com as informações como actividade de 

produção de conhecimento. A explicação mais racional para a inclusão destas actividades na 

esfera da responsabilidade dos SI prende-se no seu âmago, com as capacidades por si criadas e 

desenvolvidas. Isto porque por um lado, os posicionam como a entidade detentora do 

conhecimento mais credível da envolvente onde estas operações se vão desenrolar, permitindo 

decidir e planear quanto à modalidade de acção (de entre as quatro mencionadas) que melhor 

se adequa aos objectivos pretendidos; por outro, com os meios humint instalados no exterior 

gere-se uma rede de contactos autóctones que por certo têm uma participação activa, o que se 

traduz num elemento facilitador da operacionalização.  
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 Na época, estavam em vigor leis aprovadas pelo Congresso que proibiam o governo dos EUA tanto de 

fornecer armas para o Irão assim como de financiar a guerrilha anti-sandinista na Nicarágua. Quando se fala no 

caso Irão-Contras, automaticamente é mencionado o nome do ex-coronel Oliver North, que foi vice-director do 

Conselho Nacional de Segurança de 1981 a 1986, no governo de Ronald Reagan. O então presidente Reagan 

negou, várias vezes, diante da HPSCI, ter tomado conhecimento de qualquer detalhe da operação. Tanto a venda 

de armas ao Irão como o desvio das receitas para financiar os Contras eram ilegais e politicamente injustificáveis. 

Com muito malabarismo e sem comprometer Reagan directamente, Oliver North desempenhou diante do 

Congresso o papel de "um herói, que apenas realizara o desejo de seus superiores". Para mais detalhes consultar 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,676595,00.html. 


