Os «guardiões da paz» em África
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FA1

Milit.
(milhares)

Orç.
(milhões $US)

Egipto

532

468

3.400

Argélia

177

147

3.700

Nação

3.3.4

capacidade para efectuar um processo de

PRINCIPAIS FORÇAS ARMADAS AFRICANAS
Activo2

Defesa e segurança

Etiópia
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140

Eritreia
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200

200

explorar as vulnerabilidades adversárias e

como uma barreira à eficácia, traduzindo-se

Fruto da análise efectuada, parece-nos difícil

África do Sul
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identificar um Estado no continente africano
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80
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30
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operacional e táctico) pode nem sequer ser

1

Cap. FA: Capacidade global das Forças Armadas.
2 Milit. Activo: Pessoal militar no activo.
3 Orç. Def.: Orçamento de Defesa (em milhões de dólares US).
Fonte: http://www.strategypage.com

conseguida devido à falta de consistência dos
diversos comandos, em virtude da compar-

Estados do Norte de África e talvez, na África
Bilateralidade e prontidão militar

Subsariana, na África do Sul. Há, ainda, muito trabalho a realizar. No entanto a iniciativa

timentação e competição improdutiva, para

Tendo em conta o empenhamento interna-

da (UA) de criar a African Standby Force é

da «equação» que entra em linha de conta

além da possibilidade de o topo da liderança

cional, para além da já referida interferência

a demonstração clara das preocupações e

com a influência que os factores intangíveis

política se imiscuir no nível táctico. Acresce

em termos de comércio de armas e inge-

intenções de apostar no desenvolvimento

produzem nos primeiros.

ainda que a influência deste elemento pode-

rências de países vizinhos, na actualidade, a

da paz e democracia naquele continente.

Se os elementos tangíveis são facilmente

rá estar na base da contratação de Empresas

senda de conferir capacidades e competên-

Outro indício da vontade de alterar a norma

inferidos, os factores intangíveis têm de

Militares Privadas e Mercenários: por norma

cias a alguns exércitos daquele continente

do emprego da força militar está patente

ser deduzidos através de um exercício que

a selecção e promoção, com base no mérito,

é cada vez maior. Por um lado, o esforço

nas diversas iniciativas ao nível internacional

relacione a estrutura política dos Estados, as

afecta o nível de competência, isto é, um

impresso por OI na transferência de compe-

(seja através de OI, seja através de iniciativas

estruturas étnicas e sociais e a envolvente in-

bom comandante tem influência no treino e

tências no quadro das OAP é crescente, sen-

bilaterais – EUA e Portugal, por exemplo).

ternacional com as actividades militares (pro-

motivação dos seu militares, permitindo que

do notório através dos exercícios militares,

Para além das competências, equipamento e

cesso de avaliação estratégico, o comando e

estes possuam maior número de competên-

desenvolvidos pela Organização do Tratado

doutrinas militares, também as competências

controlo, a selecção e o treino, entre outros)

cias e motivação para conduzir operações

do Atlântico Norte (OTAN), União Europeia

culturais (a linguagem e dialectos locais, a

e os elementos que compõem a eficácia dos

tácticas mais arriscadas e sofisticadas; caso

(UE) e Comunidade dos Países de Língua

percepção das dinâmicas sociais e outras)

exércitos (Integração – o grau no qual as

não se verifique, a contratação de «serviços»

Portuguesa (CPLP) em coordenação com

podem assumir papel de relevo no desempe-

diferentes actividades militares são consisten-

que possam colmatar esta lacuna apresenta-

alguns Estados e com a União Africana. Por

nho de missões no âmbito das OAP, pois são

tes, internamente, e se reforçam mutuamen-

-se como possibilidade.

outro lado, a criação do U.S. AFRICACOM

factor multiplicador que permite o ganho

te ao nível estratégico, operacional e táctico;

A divisão étnica e social representa um

(comando estratégico norte americano),

dos corações e das mentes das populações.

Capacidade de resposta – a capacidade de

dos maiores problemas dos Estados, com

como resultado da «guerra global» contra o

Por todas estas razões, concordamos com Jim

responder às solicitações oriundas de nova

particular incidência no caso do continente

terrorismo, e do Departamento de Estado

Fisher-Thompson (2007) quando refere que

informação acerca das nossas forças, adver-

africano. Afecta, acima de tudo, a condução

norte americano que pretende, através

“Africans make the best peacekeepers for

sário e meio ambiente; Competências – a

da política e a coesão nacional, criando fragi-

de iniciativas bilaterais através do African

Africa…”, abrindo caminho para o emprego

capacidade de realizar tarefas particulares e

lidades na mobilização do potencial humano

Contigency Operations Training and

eficaz da força militar no desenvolvimento da

acatar ordens; e Qualidade – a capacidade de

e nos processos de tomada de decisão, co-

Assistence (ACOTA), desenvolver capacida-

segurança e bem-estar em África. ■

autoprovidenciar armamento e equipamento

mando e controlo, induzindo, desta forma,

des em África que possam facilitar a ligação

tecnologicamente avançado).

uma barreira significativa à maximização da

civil-militar, proporcionando a possibilidade

Se atendermos às estruturas políticas, a

eficácia dos aparelhos militares. As clivagens

dos parceiros africanos desenvolverem

«mescla» entre o poder político e forças mi-

étnicas, a par da divisão social, afectam a

competências necessárias de forma a

litares pode produzir efeitos bastante negati-

vontade de combater das forças e as políticas

conduzirem OAP. Realçam-se, também, os

vos. Assim, basta ter como ponto de partida

de promoção já anteriormente debatidas,

projectos bilaterais (como por exemplo, en-

os processos de selecção e de promoção

uma vez que procura garantir que elementos

tre Portugal e Angola, e o recente projecto

para a ocupação de cargos de responsabili-

potencialmente desleais não ascendam a

entre Portugal e Moçambique) cuja parceria

dade na cadeia de comando. Havendo uma

postos mais elevados. Por outro lado, se o

se consubstancia, por exemplo, na formação

ligação de lealdade para com o regime, ao

foco é a defesa interna, ao invés da defesa

de quadros superiores das forças armadas.

invés do Estado, estes critérios privilegiam

externa, do Estado, as estruturas organizati-

Por certo este tipo de iniciativas traduz-se

a promoção dos que são mais próximos do

vas, as doutrinas e as politicas de treino são,

no aumento da eficácia dos aparelhos milita-

regime e não daqueles que possuem mais

necessariamente, afectadas. Ainda que não

res. Desde logo, pela interoperabilidade

competências. Desta forma, a capacidade de

directamente ligado a este factor, o aspecto

(mais do que a integração do equipamento,

resposta ressente-se, negativamente, pois

sanitário assume especial preponderância

faculta a integração de doutrinas e organi-

os elegíveis não têm, necessariamente, a

em termos sociais como elemento exponen-

zações), fundamentalmente, num quadro
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