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RESUMO 

 

No âmbito previsto no plano curricular do segundo ano do Mestrado em 

Estratégia, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, propusemo-nos levar a 

cabo a presente dissertação intitulada “Estratégia Nacional de Segurança e Defesa: Israel 

de 1974 à actualidade”.  

O objecto de estudo em apreço é relevante, actual e acaba por, mesmo sem 

intenção, antecipar um certo “envolvimento pessoal”
1
. 

     Com o objectivo de evitar análises parcelares da realidade, procuraremos 

então, apresentar uma visão de conjunto da Estratégia Nacional de Segurança e Defesa em 

Israel desde 1974 até à actualidade, numa perspectiva que privilegia o espaço territorial 

ocupado pelo Estado, individualmente considerado e a sua inserção num espaço 

geopolítico mais amplo - o Médio Oriente. É uma problemática que toca os domínios 

político, estratégico, geopolítico e militar porque pela sua complexidade não pode, a nosso 

ver, ser abordado de outra forma que não de modo integrado. 

      Israel é um Estado cuja organização política assenta numa democracia 

parlamentar, assente no sufrágio universal e na representação proporcional. A Lei de 

Serviço Militar (LSM) de 1986 prevê o serviço militar obrigatório a partir dos 18 anos, 

quer para homens quer para mulheres, e é este o contigente que constitui as denominadas 

Forças de Defesa Israelitas (FDI). 

      Em virtude do sentimento de guerra instalado em Israel, um Exército por si só não 

constitui uma garantia de segurança e é neste contexto que surge a Mossad que, como 

serviço de informações que é, surge aqui equacionado como elemento potencialmente 

facilitador, na medida em que a sua acção pode contribuir para minimizar a insegurança 

instalada e enraizada, podendo ser, ainda, visto como protagonista da implementação de 

uma estratégia parcelar de segurança tendencialmente perfeccionista, mas integrada no 

todo maior que é a Estratégia Nacional
2
. Por isso, confrontada com o perigo da aposta no 

                                                 

1
 MOREIRA, Carlos Diogo, Planeamento e Estratégia da Investigação Social, ISCSP, Lisboa, 1994, p. 21. 

2 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Mossad- Os Segredos da Espionagem Israelita, Prefácio, Lisboa, 

1990, p. 73. 
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enriquecimento de urânio por parte do vizinho iraniano, a Mossad “continuará a combater 

nas sombras, para atrasar o mais possível a tentativa da República Islâmica do Irão tornar-

se uma nova potência nuclear”
3
.  

 

Palavras-chave:  

Estratégia, Defesa, Segurança, Forças de Defesa Israelitas, Inteligence, Conflito, 

Israel. 

 

 

ABSTRACT 

 

Within the framework laid down in the curriculum of the second year of 

the  Master Course in Strategy, at the Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas of the Technical University of Lisbon, we carried out a research on 

"National Security and Defence Strategy: Israel from 1974 to the present". 

The subject of this study is relevant, current and eventually, even 

unintentionally, was responsible for the antecipation of a certain "personal 

involvement"
4
. 

With the aim of avoiding fragmented analysis of reality, we will then present an 

overview of the National Security and defence Strategy in Israel from 1974 to the present 

day in a perspective that favours the territorial space occupied by the State individually 

considered and their inclusion in broader geopolitical space- the Middle East. 

This is an issue that affects the political, geopolitical, strategic and 

military, because its complexity cannot, in our view, be considered in other way but 

an integrated manner.  

Israel is a parliamentary democracy based on universal suffrage and 

proportional representation. The Military Service Law (MSL) of 1986 defined that 

                                                 

3
 FRATTINI, Eric, Mossad-Os Carrascos do Kidon, Bertrand Editora, Lisboa, 2011, p. 374. 

4
 MOREIRA, Carlos Diogo, Op. Cit, nota 1, p. 21. 
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the military service must be compulsory taken by all men and women since they are 

18 years old, and this is the contigent that makes up the so-called Israeli Defence 

Forces (IDF). 

Because of the feeling of war installed in Israel, an army alone does not 

constitute a guarantee of security and it is in this context that the Mossad is 

considered, such as information service that is, as a potentially element arises here, 

facilitator in order to contribute to minimize insecurity installed and rooted, still, 

seen as the protagonist of implementing a piecemeal strategy tend to be a 

prefectionist, but integrated into the larger whole that is the national strategy
5
. So, 

faced with the danger of enriched uranium process happening in Iran, the Mossad 

"will continue to fight in the shadows to delay as much as possible the attempt by 

the Islamic Republic of Iran to become a new nuclear power”
6
.  

 

 

Keywords: 

Strategy, Defense, Security, Israeli Defence Forces, Intelligence, Conflict, 

Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 73. 
6 FRATTINI, Eric, Op. Cit, nota 3, p. 374. 
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ÁTRIO 

 

Nesta dissertação cingimo-nos à análise da Estratégia Nacional de Segurança e 

Defesa (ENSD) do Estado de Israel de 1974 à actualidade.  

No que concerne ao marco histórico 1974, este foi relevante na medida em que se 

deu a retirada das forças israelitas das duas margens do Canal do Suez, decorrente da 

Guerra do Yom Kippur ocorrida em 1973, entre Israel, Egipto e a Síria. Em termos 

estratégicos, Israel venceu, pois detinha uma vasta experiência de combate, e também em 

virtude do seu poderio militar. É também em 1974 que Yitzhak Rabin apresenta o seu 

governo ao knesset (parlamento israelita). 

Ao percorrer o árduo caminho da recolha de informação deparámo-nos com 

inúmeros obstáculos, nomeadamente a dificuldade em obter informação específica relativa 

ao objecto de estudo em apreço, dado o carácter confidencial de parte significativa da 

mesma. Não obstante ser considerável a informação disponível relativa ao Estado de Israel, 

no que se refere às questões centrais e contextuais do nosso objecto de estudo verificou-se 

a persistência de barreiras que incidiram, sobretudo, no facto de parte dessa informação 

vital estar disponibilizada apenas em hebraico.  

Assim, estabelecemos contacto com a Embaixada de Israel em Portugal via e-

mail, o que nos permitiu basear a nossa pesquisa em sites especializados, nomeadamente o 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Defesa, das Forças de Defesa 

Israelitas, assim como o da Mossad – tendo sido possível aceder às fontes abertas 

disponíveis. Acabou por ser uma ajuda preciosa para contornar várias dificuldades que até 

aí havíamos encontrado. Considerámos, também, os contributos no âmbito da doutrina, em 

livros especializados sobre o tema. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objecto de estudo escolhido para a dissertação em apreço enquadra-se na área da 

Estratégia e versa sobre uma questão que tem suscitado grande polémica na cena 

internacional, dividindo opiniões e alimentando amplo debate.  

 

    As razões que estiveram na base da nossa decisão de estudar Israel, e sobretudo 

este problema, prendem-se, sobretudo, com questões de natureza pessoal, das quais 

destacaríamos a que se refere a uma curiosidade e fascínio pessoais aos quais procurámos 

dar resposta, ao mesmo tempo que cumpríamos um objectivo académico e científico de 

busca de conhecimento.  

O motivo para esta “caminhada” prende-se em primeiro lugar com o facto de que 

desde a infância vivemos de perto a realidade militar, universo pelo qual sempre nutrímos 

uma grande curiosidade. Sempre vimos a nossa vida pautada por regras, pelo cumprimento 

de princípios de disciplina algo “rígidos” pelo facto de vivermos numa família cujo 

“chefe” era  militar, ex-combatente do Ultramar. Daí, também, o nosso maior 

envolvimento e interesse relativamente a estes temas e curiosidade na busca de uma maior 

e mais aprofundada compreensão desta realidade. 

     O rigor, a destreza e a clareza; o viver com objectivos pré-definidos, cumprir 

um código de conduta e de regras no seio da hierarquia militar eram características 

inerentes a um mundo de homens, assim considerou sempre o meu pai. Por isso, também 

não seria possível a uma mulher tratar estas matérias de modo objectivo, escorreito, 

destituído de condicionantes de índole sentimental. Perante este enquadramento, o desafio 

estava lançado. 

     Israel porquê? Por considerar um Estado relativamente ao qual nutro grande 

interesse e um certo fascínio – um Estado que, de certa forma, ocupa no cenário 

internacional a posição de um jogador isolado
7
 e em permanente conflito com os Estados 

vizinhos. Como considera Victor Ostrovsky,  “uma árvore no deserto”
8
. 

                                                 

7
 A este propósito, é importante salientar que o isolacionalismo “sendo de facto uma atitude política 

relativamente às relações internacionais, nunca se tornou predominante porque impõe, no médio prazo, 
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     Considerámos que seria uma oportunidade ideal para aprofundarmos o nosso 

conhecimento da história de um Estado e de um povo sobre o qual pouco sabemos, e que 

historicamente parece sempre ter estado imbuído em consternação e conflito.  

    Deste modo, e ao termos concluído sobre a impossibilidade de concretização do 

nosso objectivo inicialmente equacionado de um estudo comparativo entre Portugal e 

Israel, a opção pelo case study foi natural. 

Contudo, não nos foi possível apresentar de uma forma breve e sucinta esta 

dissertação, seguindo “à letra” o regulamento de Mestrados, e deixamos uma advertência 

ao leitor no tocante ao volume de páginas. De facto, não abordámos esta temática de modo 

mais “económico”, na medida em que considerámos de grande relevância para a 

compreensão do objecto definido, salientar e explorar a multiplicidade de 

condicionalismos inerentes à Estratégia Nacional de Segurança e Defesa (ENSD) de Israel, 

assim como as bases geohistóricas da sua sustentação. Sendo a data de formação deste 

Estado o ano de 1948, há todo um percurso que decorre até à Lei Fundamental de 1976 e à 

Lei do Serviço Militar (LSM) de 1986. Contudo, procurámos fazer incidir a nossa análise, 

atendendo ao título da nossa dissertação, sobre os condicionalismos históricos que lhe 

estão subjacentes entre 1974 e o momento actual em que nos encontramos. 

      Não pretendendo cair em pretensiosismos, procurámos um discurso escorreito 

e clarificador. Por isso, para a elaboração deste trabalho procurámos reunir toda a 

informação que considerámos determinante, tendo em conta, nomeadamente, o hiato 

temporal disponível quer para a sua recolha, quer para o seu tratamento, em função dos 

prazos estipulados no regulamento de Mestrados.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

custos tão elevados que os estadistas refreiam a ambição da autarcia”. BESSA, António Marques, O Olhar 

do Leviathan- Uma Introdução à Política Externa dos Estados Modernos, ISCSP, Lisboa, 2001, p. 76. 
8
 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 48. 
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ESTADO DA ARTE 

 

Após a pesquisa em diversas bibliotecas e centros de documentação, 

nomeadamente na Biblioteca Nacional, constatámos que pouco tem sido o tratamento 

doutrinário efectuado em Portugal sobre a Estratégia de Segurança e Defesa de Israel, daí o 

carácter inovador que consideramos poder ser atributo do trabalho de investigação que aqui 

apresentamos. 

Destacam-se, contudo, como obras publicadas sobre temáticas congéneres na área 

da defesa e relacionada com este Estado, as seguintes: 

Haganah: O Exército Secreto de Israel, de Munya M. Mardor, com 

prefácio de David Ben-Gurion, Portugália, Lisboa, 1968;  

Asas de Israel, de Ben Dan, tradução de Eduardo Alberto de Gouveia 

Aguiar, Inova, Porto, 1968; 

Se Israel perdesse a Guerra, de Richard Z, Edward Klein, Robert Littell, 

tradução de Maria Cândida do Lago, Lisboa, 1969; 

História Secreta da Guerra de Israel, Michel Bar-Zohar, traduzido por 

Nuno Severiano Teixeira, Publicação Estúdios Cor. Emp do Jornal do Comércio, 

Lisboa, 1970;  

Comandos Palestinianos contra Israel, de Jacques Mansour Vergès, 

traduzido por Francisco de Melo, Publicação Inova, Porto, 1970;  

A Haganah, de Thierry Nolin, tradução de Maria Luísa Anahory, Ulisseia, 

Lisboa, 1973. 

No que se refere a matérias associadas aos serviços de intelligence, destaca-se a 

monografia O Espião que veio de Israel, de Ben Dan (1920-2001), Inova, Porto, 1969.   

A nível internacional, evidenciamos algumas obras de referência sobre a Estatégia 

de Segurança e Defesa de Israel, a saber: 

Security with nuclear weapons? Different perspectives on national security, Regina 

Karp, Stockholm Internat, Peace Research Institute (SIPRI), Oxford Univ Pr, 1991; 

The sword and the olive: a critical history of the Israel Defense Force, Martin Van 

Creveld, PublicAffairs, 1998; 
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Knives, Tanks and missiles: Israel’s security revolution, Eliot A Cohen, 

Washington Institute for Near East Policy, 1998; 

Continuity and change in Israeli security policy, Mark Heller, Oxford University 

Press, Inc, 2000; 

The West Bank fence: a vital component in Israel’s strategy of defense, Washington 

Institute for Near East Policy, Março 2004; 

U. S. Foreign Policy and Israel’s Qualitative Military Edge: the Need for a 

Common vision, William Wunderle e Andre Brieme, Washington Institute for Near East 

Policy, Janeiro 2008; 

Israel at Sixty: Asymmetry, Vulnerability and the search for security, Gerald 

Steinberg, Jerusalem Center for Public Affairs, 1 Junho 2008; 

The Challenges of Israeli Military Action in Gaza, Jeffrey White, Washington 

Institute for Near East Policy, 16 Dezembro 2008; 

Gaza Conflict: Deterrance and the other Missed Points, Michael Rader, Foreign 

Policy Research Institute, Janeiro 2009; 

Hamas in Combat: the military performance of the palestinian islamic resistance 

movement, Yoram Cohen e Jeffrey White, Washington Institute for Near East Policy, 

Outubro 2009; 

The GCC States and the security challenges of the twenty-first century, Joseph 

Kostiner, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, Setembro 2010; 

The Culture of Military Imnovation: the Impact of the cultural factors of the 

revolution in Military Affairs in Russia, the US and Israel, Dima Adamsky, Stanfford 

University Press, 2010. 

Todavia, muita é a doutrina que vem sendo elaborada quanto à vertente histórica e 

religiosa do conflito israelo-palestiniano, o seu contexto cultural, bem como ao nível das 

relações internacionais e da sociologia militar. 

       Baseámo-nos, também, em teses de mestrado e de doutoramento, tais como:             

Nascidos na Terra Prometida-Uma Análise sócio-política do Conflito israelo-árabe, de 

Helena Santos Neves Silva,  Dissertação de Mestrado de Relações  Internacionais, variante 

de Estudos do Sistema Internacional, ISCSP, Lisboa, 1998; 
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         Israel no contexto das relações internacionais: do sionismo à cooperação com a 

União Europeia, de Ruth Elisa Correia da Fonseca Costa Deus, Dissertação de Mestrado 

em Relações Internacionais, ISCSP, Lisboa, 1999; 

         Um Estudo sobre as Elites: O Pensamento de Mosei Ostrogorski, de Sandra Maria 

Rodrigues Balão, Dissertação de Mestrado em Ciência Política, ISCSP, Lisboa, 2000 

(publicada em livro); 

A Política Externa da União Europeia e o Conflito Israelo-Palestiniano: Da 

cooperação política à estratégia comum (1985-2000), de Ana Pinto, Tese de Mestrado em 

História das Relações Internacionais, ISCTE, Lisboa, 2005; 

         Globalização e Anti-Globalização no Mundo Contemporâneo. Uma Visão Analítica, 

de Sandra Balão, Dissertação de Doutoramento, ISCSP, Lisboa, Maio 2008 (publicada em 

livro); 

         A Ameaça Transnacional do Hezbollah- Estudo de Uma Organização Terrorista 

Contemporânea, de Bruno Miguel de Almeida Marques, Dissertação de Mestrado em 

Estratégia, ISCSP, Lisboa, 2010. 

          Socorremo-nos, igualmente, de obras de autores estrangeiros, autores portugueses e 

sites especializados na matéria, mas tendo sempre o cuidado de não perdermos de vista o 

nosso objectivo de estudo e a perspectiva de análise que nos interessa explorar, tendo em 

consideração a nossa pergunta de partida à qual procuraremos responder. Deste modo, 

procedemos a uma leitura crítica e salientamos o carácter inovador do seu contributo. 

Consideramos, assim, que o mote deste trabalho é pertinente e actual, na medida 

em que se encontra em destaque no cenário internacional. Israel é considerado um Estado 

que graças ao seu poderio militar se encontra no pódio internacional, por ser detentor de 

Forças Armadas que são consideradas de entre as melhor preparadas e equipadas do 

mundo. 

Israel tem um historial muito interessante no que se refere a esta questão: na 

medida em que é considerado o único Estado, no contexto de países como os EUA, a ex-

URSS e o Reino Unido, no qual “existe um recrutamento que abrange obrigatoriamente 
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toda a população feminina”
9
. Este recrutamento feminino para as Forças Armadas inicia-se 

aos 18 anos, com um período de prestação de serviço de dois anos. Passa-se à reserva com 

38 anos, ao passo que nos homens tal situação se verifica aos 54 anos (por um período de 

prestação de serviço de três anos)
10

. O recrutamento feminino justifica-se aqui em virtude 

da escassa população judia existente na Palestina, pelo que a participação das mulheres na 

Segurança e Defesa do Estado de Israel, é não apenas natural, mas necessariamente 

estratégica, na medida em que um em cada quatro soldados israelitas é mulher
11

. 

Por outro lado, e no que se refere mais concretamente às questões relacionadas 

com a intelligence
12

, os serviços de informações
13

 dos Estados tendem a rejeitar o recurso à 

palavra “espionagem”
14

, quer no que se refere à própria designação do serviço, quer para 

descrever a sua capacidade de colheita de informações ou inteligência, mas todos declaram 

fazer contra-espionagem
15

. Muitos Estados espiam rotineiramente os seus inimigos, mas 

                                                 

9
 MADEIRA, Emanuel Paulo Gaspar, “Sexo Feminino nas Forças Armadas-Reflexão sobre uma questão 

polémica”, in Baluarte- Revista das Forças Armadas Portuguesas, Nº 4, Lisboa,1982, p. 12. 
10

 Cfr. DIAS, Ana, “Mulheres em Combate”, in Jornal do Exército, Nº 546, ano XLVI, Dezembro de 2005, 

p. 22. Veja-se também em Anexo 9, o documento 8 e em Anexo 10. 
11

 MADEIRA, Emanuel Paulo Gaspar, Op. Cit, nota 9, p. 13. 
12

 Sobre esta questão da intelligence, veja-se HERMAN, Michael, Intelligence Power in Peace and War, 

The Royal Institute of International Affairs, Cambridge University Press, United Kingdom, Dezembro 1995, 

pp. 165,166. 
13

 “Um serviço de informações está dividido em secções, segundo múltiplos critérios: secções geográficas, 

cuja competência se estende aos diversos grupos de países- mundo ocidental, países do Leste, Extremo 

Oriente, África, América Latina; secções materiais, que exploram os vários domínios da informação-militar, 

político, económico, científico, industrial, sociológico; secções técnicas, que empregam diferentes métodos-

informação tradicional, intercepções, descodificação, observação via satélites, etc”. ALEM, Jean-Pierre, A 

Espionagem e a Contra-espionagem, Publicações Europa-América, Colecção Saber, Mem Martins, 1980, p. 

22. “As informações produzem previsões”. GRAÇA, Pedro Borges, O Futuro de Portugal. Visões 

Estratégicas para as Políticas Públicas em Portugal, Ciclo de Conferências 1ª Fase, ISCSP, Lisboa, 9 de 

Maio de 2012, 18h-20h.  

14
 “A espionagem é o ramo mais antigo e mais importante dos serviços especiais. Mas, porque este nome tem 

uma conotação pejorativa, os profissionais preferem falar de ‘informação’ ou de SI (iniciais de serviço de 

informações), pela mesma razão, os informadores do SI são, não espiões, mas agentes. Os termos 

espionagem e espiões são reservados ao adversário”. ALEM, Jean-Pierre, Op. Cit, nota 13, p. 22.  “A 

espionagem é um trabalho secreto, mas não misterioso”. Idem, p. 135. “Actividade de agentes secretos, junto 

de forças ou organizações inimigas com o fim de obter notícias e informações”. Ref.ª F In RIBEIRO, 

Henrique M. Lages, Dicionário de Termos e Citações de Interesse Político e Estratégico- Contributo, 1ª 

Edição, Gradiva, Lisboa, Fevereiro 2008, p. 110. 

15
 “Acção concedida para detectar e impedir a espionagem”. AAP-6; Ref.ª F. In RIBEIRO, Henrique M. 

Lages, Op. Cit, nota 14, p. 58. “A contra-espionagem é, evidentemente, um serviço indispensável à 

segurança de um Estado; ela identifica e detém os espiões: é a contra-espionagem repressiva; mas é 

igualmente necessária à protecção do SI, que por ele é informado acerca da organização e dos métodos da 

contra-espionagem inimiga; finalmente, pela manipulação de agentes duplos, participa nas manobras de 

intoxicação”. ALEM, Jean-Pierre, Op. Cit, nota 13, p. 23. 
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também os seus aliados, embora geralmente o neguem. A duplicidade que envolve a 

utilização do termo espionagem deve-se ao facto de essa actividade ser frequentemente 

ditada por objectivos secretos e interesses publicamente inconfessáveis, enquanto que nos 

rivais ou inimigos ela é sempre denunciada e condenada (ou pelo menos é desejável que o 

seja)- situação que é, naturalmente, explicada por questões associadas à Razão de Estado
16

. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho é iniciado por um índice. Segue-se um resumo, um átrio e 

uma introdução onde incluímos a identificação do objecto de estudo, a sua 

contextualização, actualidade, a relevância para o domínio da estratégia, o seu carácter 

inovador, o estado da arte e a estrutura do trabalho. De seguida, uma nota metodológica 

com a referência à pergunta de partida, onde apresentamos o respectivo problema, o 

método de recolha de dados, os objectivos do trabalho e a operacionalização de conceitos. 

O corpo do trabalho é composto por três capítulos, sendo o primeiro direccionado 

para a contextualização geo-histórica de Israel, o segundo para a sua estratégia nacional de 

segurança e defesa e o terceiro para a avaliação do potencial estratégico de Israel. 

No Capítulo I, no seu ponto 1, procedemos a uma análise histórica, focando o 

desenrolar dos acontecimentos até à independência do Estado de Israel. Já no Capítulo I, 

no seu ponto 2, procuramos analisar e compreender o papel da geopolítica no contexto do 

Médio Oriente, onde o Estado de Israel está inserido. Ou seja, antes de entrarmos no corpo 

do trabalho propriamente dito apresentamos um enquadramento teórico, nomeadamente no 

tempo (enquadramento histórico) e no espaço (enquadramento geopolítico), indispensáveis 

                                                 

16
 A este propósito, “a ideia de razão de Estado implica a admissão, com significado histórico-existencial e 

axiológico, de uma entidade orgânica que é valorativamente superior aos seus membros, que é a comunidade 

política. Que o bem ou os interesses desta comunidade podem requerer ou justificar o sacrifício de outros 

bens e interesses valiosos, (…) que sendo um bem e um valor em si e por si, a comunidade tem uma razão 

própria (…) que esta razão de Estado, em termos funcionais, tenderá a defender, conservar e engrandecer o 

bem do Estado (…), ou seja, pode haver mais que um conceito de razão de Estado, consoante este seja visto 

maxime, como poder político-militar, ou como ordem positiva de creonte (…)”. PINTO, Jaime Nogueira, 

Ideologia e razão de Estado das potências na formação da ordem internacional- A formação histórica dos 

conceitos, Volume I, ISCSP, Lisboa, 2004, p. 118. 
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para compreendermos e articularmos as causas e a contextualização da Estratégia Nacional 

de Segurança e Defesa (ENSD) do Estado de Israel. 

        O Capítulo II, encerra em si a questão fulcral deste estudo: a estratégia nacional de 

segurança e defesa do Estado de Israel. É desenvolvido no seu ponto 1 o enquadramento 

político, assim como o quadro legal de referência e os condicionalismos políticos da 

estratégia militar. No seu ponto 2, as Forças de Defesa Israelitas (FDI), a sua organização e 

estrutura, bem como as operações militares. 

No seu ponto 3, procedemos à análise da estratégia de segurança, à respectiva 

resenha histórica e ao enquadramento actual, para depois nos determos sobre a relevância 

da espionagem, onde destacamos a Mossad como instrumento de combate à subversão. 

Para o efeito, elaboramos uma breve resenha histórica, procuramos explicar a sua 

organização e estrutura, apresentar os seus directores e enunciar as operações mais 

conhecidas e por fim os seus objectivos estratégicos. 

No Capítulo III procuramos fazer a avaliação do potencial estratégico de Israel em 

articulação com a elaboração da correspondente análise SWOT, não descurando, 

igualmente, a análise prospectiva estratégica, esboçando os contornos de eventuais 

cenários futuros associados à evolução dos acontecimentos naquele teatro. 

Em suma, a situação do Estado de Israel no plano geopolítico e estratégico, o 

conflito latente entre árabes e palestinianos, os serviços de intelligence, o auxílio da União 

Europeia, em ordem a uma melhor performance na região do Médio Oriente são alguns dos 

aspectos explorados e apresentados neste estudo, numa preocupação constante com a sua 

articulação para a compreensão da Estratégia Nacional de Segurança e Defesa (ENSD) do 

Estado de Israel. 
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NOTA METODOLÓGICA
17

 

 

      Quando se procura descrever uma realidade, um fenómeno, uma situação, 

pode-se correr o risco de só apreender parte da verdade que essa realidade em si mesma 

encerra. Em Ciências Sociais encontra-se uma herança metodológica que procura prevenir 

essa limitação, através do recurso a métodos comparativos, analítico-históricos, atentos à 

complementariedade e avessos às “torres de marfim dos compartimentos estanques”.
18

 

     Na linha de pensamento de Hamilton Costa, “o campo da constelação das 

ideias define as operações tendentes à determinação do sentido das palavras em si e no 

contexto em que são usadas”.
19

 

       Com o objectivo de evitar análises parcelares da realidade, procuraremos 

então, apresentar uma visão de conjunto da Estratégia Nacional de Segurança e Defesa 

(ENSD) em Israel desde 1974 até à actualidade. Ao analisarmos a legislação concernente 

ao Estado de Israel, cingimo-nos à referente a 1976 e 1986, que consideramos basilares 

para o nosso estudo. 1976 foi o ano em que foi aprovada uma Lei Fundamental, nela tendo 

sido consagrado o princípio de que o Exército de Defesa de Israel era o exército do Estado 

e estava sujeito à autoridade do governo
20

. Deste modo, em anexo apropriado, anexo 9, 

referenciamos a restante legislação, em ordem a proporcionar ao leitor uma perspectiva 

evolutiva desde a fundação do Estado de Israel em 1948 até à actualidade. 

     Assim, uma problemática que toca os domínios estratégico, geopolítico e 

militar, não pode a nosso ver, ser abordado de outra forma que não de modo integrado.  

                                                 

17
 A este propósito, veja-se o conceito de metodologia como “o estudo dos métodos, disciplina que, ao 

reflectir sobre os processos racionais de um pensamento metódico, permite a elaborar os conceitos básicos e 

os instrumentos racionais que um método deve utilizar para atingir o seu fim. O bom uso destes instrumentos 

deve permitir organizar, interpretar e explicar os dados como um todo racionalmente coerente. Por vezes, a 

palavra metodologia também é usada como método, significando, neste caso, o estudo e o processo racional 

que é preciso seguir para obter determinado resultado”. RIBEIRO, António Silva, Planeamento da Acção 

Estratégica Aplicado ao Estado, Editorial Minerva, Lisboa, Janeiro de 1999, p. 29. 
18

 BESSA, António Marques, Quem Governa?, ISCSP, Lisboa, Março de 1993, p. 36. 
19

 ECO, Umberto, Como se faz uma Tese em Ciências Humanas, Editorial Presença, 7ª Edição, Lisboa, 

Janeiro de 1998, p. 17. 
20

 Veja-se em Anexo 9, o documento 4. 
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    De facto, na linha de pensamento do Almirante António Silva Ribeiro
21

, um dos 

vectores primordiais da estratégia ao nível do Estado consiste precisamente, na sua 

subordinação ao Poder político ou à Política. Esta domina as articulações entre os 

objectivos e as orientações, em nome do “interesse nacional”, hierarquizando-os, entre 

muitos, do seguinte modo: 

- Bem-estar económico e social 

- Poder e prestígio internacional 

- Sobrevivência 

- Entre outros. 

      Nesta medida, procurar-se-á elaborar e desenvolver uma análise do ambiente 

estratégico, por forma a deduzir uma formulação estratégica. A acrescer a isto, serão 

analisados os factores do potencial estratégico (recursos naturais, recursos energéticos, 

factor económico, factor político, factor militar, factor científico-tecnológico) e, por fim, a 

sua avaliação mediante uma análise SWOT
22

, tendo em consideração a importância de que 

se reveste uma análise como a que nos propomos desenvolver, na medida em que a 

problemática em apreço percorre um continuum histórico, diacrónico, mas também 

sincrónico, situando-se portanto na conjuntura. Atendendo ao título da nossa dissertação 

“Estratégia Nacional de Segurança e Defesa no Estado de Israel” (ENSD) e ao tratamento 

desta e outras questões que estão articuladas com o objectivo primordial da dissertação, há 

que explicar como é que a ENSD se articula, em que medida é importante para alcançar os 

objectivos definidos em função do objecto de estudo em análise, por forma a não fugir ao 

núcleo central do nosso objecto de estudo. 

A violência em Israel persiste e cada ataque de homens-bomba palestinianos gera 

indignação entre os judeus, para além de originar novas incursões de Israel contra a 

Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Por sua vez, cada incursão israelita na Faixa de Gaza e na 

Cisjordânia, só tem feito crescer o ódio de radicais palestinianos, fomentando novos 

ataques suicidas. Este é um resultado conhecido da sociedade internacional. Todos perdem. 

                                                 

21
 Aula de Mestrado de Planeamento Estratégico do Almirante Silva Ribeiro ano lectivo 2008/2009. Ver 

também a este propósito RIBEIRO, António Silva, Op. Cit, nota 17, p. 133. 
22

 Análise SWOT, acrónimo inglês, que caracteriza a análise do ambiente externo (O e T, Oportunidade e 

Ameaças) e ambiente interno (S e W, pontos fortes e pontos fracos). 
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É um jogo
23

 que, até ao momento, se tem revelado de soma nula. Deste modo, incluiremos 

também uma referência à teoria dos jogos procurando explorar, neste contexto, os 

contributos do jogo de soma nula. 

        Ao nível da análise prospectiva estratégica, utilizámos como metodologia específica o 

método de cenários (MC), por forma a encontar soluções para os problemas, conforme 

iremos abordar no capítulo III.4. Segundo Mendo Henriques, a análise prospectiva deve 

conter os objectivos, os meios e os programas a desenvolver e daí a sua relevância para o 

nosso estudo.   

      Contudo deparámo-nos com limitações, na medida em que não devemos entrar em 

“futurismos”, pois basta apenas um simples facto para alterar por completo o curso da 

história. Socorremo-nos de bibliografia especializada, nomeadamente Michel Godet, 

António Silva Ribeiro e Mendo Henriques. 

 

PERGUNTA DE PARTIDA E PERSPECTIVAS DE ANÁLISE 

 

A nossa atenção centrar-se-á, como já houve oportunidade de esclarecer, em Israel 

como estudo de caso e não nos ocuparão as questões sociológicas, mas sim as político-

estratégicas, pelo que desde logo enunciamos como ponto de partida a seguinte questão: 

“Quais as características da Estratégia de Segurança e Defesa do Estado de Israel?” 

coadjuvada por uma outra: “Porque é que Israel desenhou uma Estratégia Nacional de 

Segurança e Defesa que pressupõe da parte de toda a população o cumprimento de serviço 

militar, quer nas Forças Armadas quer nos serviços de intelligence?”. 

     Nesta medida, segundo Umberto Eco, “quanto mais se restringe o campo 

melhor se trabalha e com maior segurança”.
24

 

                                                 

23
 “ Na teoria dos jogos, um jogo refere-se a uma ‘situação social envolvendo dois ou mais indivíduos’ 

chamados jogadores, e parte-se do princípio que estes actuam de forma racional, isto é, que tomam decisões 

consistentes no sentido da concretização dos seus objectivos (…)”. SANTOS, Victor Marques, Introdução à 

Teoria das Relações Internacionais, ISCSP, Lisboa, 2007, p. 231. 
24

 ECO, Umberto, Op. Cit, nota 19, p. 39. 
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       A acrescer a tudo isto, está a advertência do Professor Catedrático Doutor 

Sousa Lara para o facto de não ser “possível demonstrar todos os pressupostos, quer ideais, 

quer materiais das ideologias, das doutrinas e das teorias políticas. O que equivale a 

transpor tal impossibilidade para os próprios fenómenos em apreço”.
25

 

      Seguindo de perto a análise funcional, que segundo Raymond Boudon, é um 

método que “parte da ideia simples de que um meio eficaz para explicar os fenómenos e 

sobretudo as instituições, os costumes e os usos sociais, é conhecer as funções que eles 

preenchem ou o papel que desempenham, sempre em relação com qualquer coisa”
26

, 

procuraremos responder à pergunta colocada. 

      Na verdade, “o método não é uma forma rígida, uma receita infalível para 

todos os males”.
27

 Por isso, procuraremos adaptar-nos à realidade, expondo-a de forma 

dinâmica. 

      Seguindo a tradição multidisciplinar optámos por também levar em 

consideração os contributos da análise sistémica
28

, pelo facto de ela nos permitir 

                                                 

25
 LARA, António de Sousa, Da História das Ideias Políticas à Teoria das Ideologias, 2ª edição, Pedro 

Ferreira, Lisboa, 1995, p. 60. 
26

 BOUDON, Raymond, Os Métodos em Sociologia, Edições Rolim, Lisboa, p. 111. Segundo Robert King 

Merton no princípio do equivalente funcional, “um só elemento pode desempenhar várias funções, assim 

como vários elementos podem substituir-se reciprocamente no desempenho da mesma função. Estabelece 

uma distinção entre funções manifestas (aquelas em que os participantes do sistema compreendem e querem) 

e funções latentes (aquelas de que os participantes não se apercebem). Uma estrutura que desempenha uma 

função, mesmo latente, não pode ser eliminada antes que outra assuma a mesma função. A ideia de disfunção 

por ele aplicada exprime o facto de um elemento do sistema impedir a adaptação deste a mudanças, que 

podem ser impostas até por factores externos, de tal modo que a própria subsistência do todo fica ameaçada”. 

MOREIRA, Adriano, Ciência Política, Almedina, Coimbra, 1993, pp. 91-93. Além disso, “ A análise 

funcional depende de uma tríplice aliança entre a teoria, o método e os dados. Dos três aliados, o método é, 

em todos os aspectos, o mais fraco”. MERTON, Robert K., Sociologia-Teoria e Estrutura, Editora Mestre 

Jou, São Paulo, Março 1968, p. 85. Robert Merton distingue funções manifestas como “ aquelas 

consequências objectivas para uma unidade especificada (pessoa, subgrupo, sistema social ou cultural) a qual 

contribui para seu ajustamento ou adaptação e assim é intencionada. As funções latentes referem-se às 

consequências não intencionadas e não reconhecidas da mesma ordem”. Idem, p. 130. No que respeita às 

disfunções considera a propósito dos judeus e dos japoneses que “ o status especial atribuído aos diversos 

grupos é perfeitamente razoável. Todavia, este arranjo perfeitamente razoável continua produzindo as 

consequências mais irracionais, tanto lógicas como sociais”. Idem, ibidem, p.525. 
27

 BALÃO, Sandra Rodrigues, A Fórmula do Poder-Elite, Partidos, Democracia e Corrupção Política no 

Pensamento de Moisei Ostrogorski, ISCSP, Lisboa, 2001, p. 26. 
28

 Veja-se a propósito do conceito de sistema, visto como “ um complexo de elementos em interacção. Esta 

definição de sistema não é de modo algum geral. Faz abstracção de condições espaciais e temporais,que 

seriam expressas por equações diferenciais parciais. Abstrai também da possível dependência dos 

acontecimentos da história anterior do sistema”. BERTALANFFY, Ludwig Von, Teoria Geral dos 

Sistemas, Petrópolis, Editora Vozes Ltda, 1973, Brasil, pp. 84,85. Veja-se também que “a análise sistémica 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  30 

 

 

compreender de que modo o sistema internacional
29

 funciona na sua mais ampla 

complexidade, na medida em que é composto por vários subsistemas que se 

desmultiplicam noutros que, por sua vez, têm que se articular entre si e permitem assegurar 

o funcionamento do sistema na sua total amplitude, de modo holístico, para que não se 

limite a ser apenas a mera soma das suas partes. Por isso é que consideramos que o recurso 

aos contributos do modelo de Talcott Parsons, assente num quadro de “input-output, 

correspondendo o input aos factores que cada subsistema recebe dos outros e o output ao 

que lhes oferece em troca”
30

, será uma opção enriquecedora. 

     Em suma, no raciocínio de Hamilton Costa, “o discurso científico, por isso, 

exprime a luta pela expressão coerente e adequada da verdade inteligível, tendência virtual 

do encontro da palavra com a ideia na encruzilhada do rigor”.
31

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

faculta uma visão mais ampla sobre as sinergias integradoras dos elementos e factores ambientais e 

relacionais, bem como uma percepção abrangente das dinâmicas interactivas e dos padrões comportamentais 

de relacionamento e da compreensão geocultural das atitudes, bem como a indução produzida no sentido da 

adopção de posicionamentos geoestratégicos específicos, por parte dos actores. Finalmente, a análise 

sistémica permite também desenvolver uma função de previsão que constitui uma das características 

essenciais dos processos de elaboração teórica. A análise sistémica torna-se, assim, a perspectiva mais 

adequada ao estudo da política externa dos estados”. SANTOS, Victor Marques, Op. Cit, nota 23, pp. 

144,145. Veja-se também MOREIRA, Adriano, “Segurança e Defesa” in Nação e Defesa, nº 45, Instituto de 

Defesa Nacional, Lisboa, Janeiro-Março de 1988, pp. 55, 56. 
29

 “ (…) este seria um conjunto ou mesmo o conjunto de relações, no interior de um todo, entre um certo 

número de funções ou actividades exercidas ou desenvolvidas por um certo número de actores ou de 

agentes.” NOGUEIRA, Alberto Franco, “Caracterização do Sistema Internacional e Perspectivas Futuras”, 

in Nação e Defesa, Instituto de Defesa Nacional, Ano XIII, Nº 45, Janeiro-Março de 1988, Lisboa, p. 56. 

“Bertalanffy na teoria geral dos sistemas, considera como uma das proposições básicas da teoria o 

isomorfismo, a qual significa que vários sistemas possuem formas idênticas, ou do ponto de vista estrutural, 

ou do ponto de vista funcional, o que permite a emigração de conceitos de uma ciência para outra. O 

funcionalismo aparece como o ângulo de exame mais importante, pelas razões que a perspectiva 

funcionalista da política também aceitou”. MOREIRA, Adriano, Op. Cit, nota 26, p. 98. Veja-se também a 

este propósito que “A teoria geral dos sistemas, portanto, não é um catálogo de equações diferenciadas 

conhecidas e suas soluções, mas desperta novos e bem definidos problemas, que em parte não aparecem em 

física mas têm importância fundamental em campos não físicos”. BERTALANFFY, Ludwig Von, Op. Cit, 

nota  28, p. 115. 
30

 MOREIRA, Adriano, Op. Cit, nota 26, p. 100. Veja-se também para uma análise mais pormenorizada da 

análise sistémica “ Posto o acento no carácter aberto do sistema, a análise da corrente input-output aparece 

como fundamental. Por isso, Easton sugere dois conceitos operacionais que distinguem respectivamente entre 

exigências (demands) e apoios (support)”. MOREIRA, Adriano, Op. Cit, nota 26, p. 103. 
31

 Apud, COSTA, Hamilton, in ECO, Umberto, Op. Cit, nota 19, p. 19. 
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MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS 

 

       Para realizar o presente estudo tivemos a necessidade de utilizar fontes 

documentais primárias, as quais são emanadas a partir de órgãos do poder (documentação 

institucional, legislação, lei fundamental do Estado), secundárias e terciárias.
32

  

No tocante às fontes primárias, nomeadamente à legislação aplicada às Forças 

Armadas israelitas, tivemos apenas acesso via internet a informação institucional-legal 

disponível para consulta on-line para desenvolver a dissertação. Tivemos acesso a uma Lei 

Fundamental datada de 1976 e à  Lei do Serviço Militar (LSM) de 1986. 
33

 

      As fontes secundárias utilizadas foram sobretudo: artigos de periódicos 

especializados, artigos de imprensa, monografias, artigos científicos, obras académicas e 

outros contributos que sobre o tema têm vindo a ser desenvolvidos, incluindo os que se 

podem encontrar na internet e outros documentos disponíveis on-line. 

     No que se refere às fontes terciárias, elas consistiram em índices e bibliografias 

de relatórios de estágio, teses de mestrado e de doutoramento.  

      Procedeu-se a uma pesquisa
34

 qualitativa, recorrendo sobretudo à análise 

documental e que incidiu sobre as fontes consultadas. Procurámos desenvolver uma análise 

crítica, sobretudo no que se refere aos documentos oficiais nas fontes primárias. No que 

concerne aos relatórios de estágio e teses de mestrado e de doutoramento consultados, estes 

contribuíram bastante para nos ajudar a definir os limites do nosso trabalho, na medida em 

que neles encontrámos não só um enquadramento teórico-conceptual que traça os 

antecedentes do problema que procurámos estudar mas, sobretudo, as alternativas já 

experimentadas, o que nos permitiu aferir sobre a pertinência e inovação da perspectiva por 

nós proposta neste estudo. 

                                                 

32
 MOREIRA, Carlos Diogo, Op. Cit, nota 1, p. 29. 

33
 Veja-se em Anexo 9, os documentos números 4 e 8. 

34
 “A pesquisa é tida por científica, quando se debruça sobre um objecto reconhecível e definido de tal modo 

que seja igualmente reconhecível pelos outros; deve também dizer sobre este objecto coisas que não tenham 

sido ditas ou rever com uma óptica diferente coisas que já foram ditas; deve ser útil aos outros e deve 

fornecer os elementos para a confirmação e para a rejeição das hipóteses que apresenta e, portanto, deve 

fornecer os elementos para uma possível continuação pública”. ECO, Umberto, Op. Cit, nota 19, pp. 52-54. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  32 

 

 

OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

Constituem objectivos a alcançar no âmbito da problemática abordada e 

aprofundada no presente estudo: 

 Objectivo 1: Identificar e caracterizar qual foi e qual é a Estratégia Nacional de 

Segurança e Defesa (ENSD) do Estado de Israel desde 1974 até à actualidade, ou seja, 

quais os seus princípios característicos e fundamentais, bem como o seu quadro legal de 

referência. 

Objectivo 2: Desenvolver a respectiva análise, tendo por base as Leis de Defesa e 

Segurança Nacional do Estado de Israel durante esse período para, desse modo, podermos 

também concluir se a ENSD do Estado de Israel permanece, ou não, inalterada quer nos 

seus objectivos, quer nos seus fundamentos básicos desde 1974 até à actualidade. 

Objectivo 3: Apurar quem assegura e garante o cumprimento, bem como a 

concretização da ENSD de Israel.  

Objectivo 4: Confirmar que Israel desenhou uma ENSD, que pressupõe a 

salvaguarda do interesse nacional traduzido no objectivo vital de assegurar a sobrevivência 

do Estado, bem como a salvaguarda da sua soberania na linha proposta originariamente por 

Jean Bodin. 

Objectivo 5: Demonstrar que a ENSD de Israel é indissociável do 

desenvolvimento tecnológico, associado a umas Forças Armadas sofisticadas em termos 

tecnológicos. 

Objectivo 6: Confirmar a relevância dos serviços de intelligence, nomeadamente 

da Mossad, na definição e garantia de cumprimento da ENSD do Estado em apreço para o 

período equacionado. 
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OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCEITOS 

 

Ao longo da investigação desenvolvida foi possível, desde muito cedo, constatar 

que muitos eram os conceitos e as noções que teríamos necessidade de operacionalizar 

para que o estudo pudesse tornar-se o mais claro, coerente e lógico possível. A tarefa da 

conceptualização não é nem finita, nem rígida: isto é, os conceitos ou ideias “não são 

apenas palavras, mas coisas vivas, valores que temos de cumprir”
35

 e que se vão 

concretizando ao longo do processo de pesquisa. 

      É fundamental, que os conceitos
36

 utilizados ao longo do trabalho não sejam 

confundidos ou definidos de modo contrário áquele que é o significado que lhe é atribuído 

no âmbito desta investigação, uma vez que para alguns conceitos existe uma multiplicidade 

de definições propostas. 

       Passamos deste modo a analisar e caracterizar os conceitos, que consideramos 

desde já nucleares para a nossa investigação: 

 

 

Defesa Interna: 

 

“Designação que engloba uma vasta gama de actividades das forças armadas, 

tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, no interior do território nacional. Em 

tempo de paz, a Defesa interna engloba as actividades que têm por finalidade, 

fundamentalmente, a manutenção e o restabelecimento da ordem, a fim de garantir o 

livre exercício de funções pelas autoridades legais, o funcionamento das instituições e 

dos serviços e a salvaguarda das pessoas e dos bens. Em tempo de guerra, a Defesa 

interna (a considerar somente na parte do território nacional que seja zona do interior, 

ou quando a guerra tiver lugar em teatros de operações afastado desse território) 

                                                 

35
 MALTEZ, José Adelino, Princípios de Ciência Política Introdução à Teoria Política, 2ª Edição, ISCSP, 

Lisboa, 1996, p. 52. 
36

 Cfr. MOREIRA, Carlos Diogo, Op.Cit, nota 1, p. 21. O autor afirma, ainda, que conceitos são 

“proposições que sugerem que um fenómeno deve ser abordado de um determinado modo”. 
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engloba também a defesa antiaérea, a defesa de costa e a defesa contraforças, bem como 

o controlo de danos”.
37

 

 

Defesa Nacional: 

 

    “Conjunto de medidas e acções, adequadamente integradas e coordenadas que, 

global ou sectorialmente, permitem fortalecer a capacidade da Nação, com vista a alcançar 

a segurança nacional, procurando criar as melhores condições para a prevenção e combate 

a quaisquer ameaças que, directa ou indirectamente, se oponham à consecução dos 

objectivos nacionais”.
38

 

    Para o Instituto de Defesa Nacional Português a Defesa nacional surge como “o 

conjunto de medidas, tanto de carácter militar, como político, económico, social e cultural, 

que, adequadamente integradas e coordenadas, e desenvolvidas global e sectorialmente, 

permitem reforçar as potencialidades da Nação e minimizar as suas vulnerabilidades, com 

vista a torná-la apta a enfrentar todos os tipos de ameaça que, directa ou indirectamente, 

possam pôr em causa a segurança nacional”.
39

 

 

Segurança
40

: 

 

 “Pode ser entendida desde uma humilde, cautelosa, senão tímida posição de 

defesa até à atitude de defesa avançada e mesmo à conquista de posições, para melhor 

garantir a paz e tranquilidade na base material de poderio…Por outro lado, pode tornar-se 

uma obcecação de dirigentes que nunca perceberam que a sua natureza é relativa”.
41

 

                                                 

37
 RIBEIRO, Henrique M. Lages, Op. Cit, nota 14, p. 71. 

38
 SACCHETTI, António Emílio, Temas de Política e Estratégia, ISCSP, Lisboa, 1986, p. 22. 

39
 MIGUEL, Mário Firmino, “defesa nacional” in POLIS, Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, 

Volume 2, Lisboa, 1984, p.42. Veja-se também FEITEIRA, Alice, “Segurança e Defesa: Um domínio 

único?”, in Segurança e Defesa, Lisboa, Novembro 2006, p. 85. 
40

 Veja-se a este propósito NEOCLEOUS, Mark, “Security, Liberty and the Myth of Balance: Towards a 

Critique of Security Politics” in Contemporary Political Theory, 2007, 6, pp. 131-149. 
41

 BESSA, António Marques, Op. Cit, nota 7, p. 86. 
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“É um estado de cobertura integral contra um certo tipo de ameaças, as quais são 

tornadas inoperantes ou desencorajadas”.
42

 

 

Segurança Nacional:  

 

    “A situação que garante a unidade, a soberania e a independência da Nação; a 

integridade e a segurança das pessoas e bens; o bem estar e a prosperidade da Nação; a 

unidade do Estado e o desenvolvimento normal das suas tarefas, a liberdade de acção 

política dos órgãos de soberania e o regular funcionamento das instituições democráticas, 

no quadro constitucional”.
43

 

    Para o Instituto de Defesa Nacional Português, a segurança nacional “contém 

em si, implícita, uma noção de garantia de protecção contra as ameaças susceptíveis de 

afectarem os indivíduos, as populações, os patrimónios e as instituições, sejam essas 

ameaças de natureza política, económica, social ou cultural, e assim, a segurança constitui, 

em todas as circunstâncias, uma responsabilidade natural e inalienável do Estado, que este 

assume pela adopção de medidas adequadas a assegurar essa garantia, em sintonia com a 

vontade colectiva dos cidadãos”.
44

 

No contexto da Segurança Nacional considerámos igualmente importante definir 

Segurança Interna que, no seu sentido estrito, é “a actividade desenvolvida pelo Estado 

para garantir o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício 

dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade, visando, 

em particular: manter a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas; proteger as pessoas 

e bens removendo os perigos que os ameacem; prevenir a criminalidade, em especial a 

organizada e a prática de actos de espionagem, sabotagem e terrorismo; prevenir a 

                                                 

42
 Apud TAVARES, Lyra, Fundamentos de Doutrina, ESG, p. 6. In RIBEIRO, Henrique M. Lages, Op. Cit, 

nota 14, p. 290. 
43

 SACCHETTI, António Emílio, Op. Cit, nota 38, pp. 21-22. Veja-se, a propósito da evolução do conceito 

de segurança, GARCIA, Francisco Miguel Gouveia Pinto Proença, Da Guerra e da Estratégia, Relatório de 

Agregação, Volume 1, Instituto de Estudos Políticos- Universidade Católica Portuguesa (UCP), Lisboa, 

2007, pp 147-149. 
44

 MIGUEL, Mário Firmino, Op. Cit, nota 39, p. 42. 
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infiltração no território nacional e desencadear a expulsão de estrangeiros que ponham em 

perigo valores e interesses legalmente protegidos”.
45

 

É neste sentido que poderemos articular com o nosso tema de estudo, Estratégia 

Nacional de Segurança e Defesa do Estado de Israel. 

 

Estratégia:  

 

     “É bem conhecida a origem etimológica da palavra estratégia. Vem do grego, 

já que estrategos (de stratos, exército, e agoumai, conduzir) era aquele que dirigia o 

exército”.
46

 

A Estratégia foi definida como “a utilização da batalha como meio para alcançar o 

objectivo da guerra”.
47

 

 “O significado do termo estratégia necessita de definição contínua, porque o seu 

conteúdo e alcance são de natureza essencialmente dinâmica. Etimologicamente a palavra 

Estratégia representava um conjunto de conhecimentos necessários ao comandante-em-

chefe. No entanto, o domínio da Estratégia alargou-se a um amplo conjunto de 

conhecimentos humanos, que obrigou a um esforço de sistematização capaz de permitir, 

em antecipação, a visualização intelectual do uso e finalidade dos meios de acção e de 

garantir a sua convergência eficaz e oportuna. Em todas as estratégias se poderia assinalar 

um certo número de elementos simples, gerais, comuns, os quais caracterizam o seu 

conceito lato actual: a existência, real ou potencial, de um obstáculo, desafio, competição, 

antagonismo ou conflito entre duas ou mais entidades empenhadas na aplicação concebida 

e concertada de conhecimentos apropriados e meios ou recursos adequados, com vista à 

consecução de determinados fins ou objectivos”.
48

 

                                                 

45
 CARDOSO, Pedro, “Segurança Interna”, in POLIS, Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, 

Volume 5, Lisboa, 1987, p. 632. Veja-se a este propósito CARVALHO, Jorge Silva, “Segurança Nacional e 

Informações”, in Segurança e Defesa, Lisboa, Novembro 2006, p. 90. 

46
 BARRENTO, António, Da Estratégia, Tribuna da História-Edição de Livros e Revistas, Unipessoal Lda, 

Lisboa, Abril 2010, pp. 13,97,110,195,196. 

47
 CLAUSEWITZ, Von, Da Guerra, Publicações Europa-América, 2ª Edição, Mem Martins, Outubro de 

1997, p. 157. 
48

 COMPRIDO, J. Baptista, “Estratégia”, Op. Cit, nota 39, p. 1222. Veja-se também BEAUFRE, André, 

Introdução à Estratégia, Edições Sílabo, Lisboa, 2004, pp. 35,36. E, também, COUTO, Abel Cabral, 
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A profusa literatura é vasta quanto às suas definições. Optámos por três abordagens: 

1-  Newman e Morgenstern advogam que a estratégia é um plano completo, que 

especifica as escolhas que o jogador fará em cada situação possível.
49

 

2-  Yarger considera que a estratégia é “a arte e a ciência de desenvolver e utilizar 

os instrumentos de poder político, económico, psicológico e militar, de acordo com as 

directivas políticas para criar os efeitos necessários à protecção dos interesses nacionais 

relativamente a outros Estados, actores ou circunstâncias”.
50

 

3- Segundo o Almirante António Silva Ribeiro: “…a ciência e a arte de edificar, 

dispor e empregar meios de coacção num dado meio e tempo, para se materializarem os 

objectivos fixados pela política, superando problemas e explorando eventualidades em 

ambiente de desacordo”.
51

  

A abordagem conceptual deste autor considera, na sua essência, a existência de 

três pilares-chave da estratégia: objectivos fixados pela política; ambientes de desacordo
52

 

e a possibilidade de uso da coacção. Sem a reunião cumulativa dos três pilares, no 

entendimento do Almirante Silva Ribeiro, não é possível formular uma estratégia que 

tenha em atenção os interesses exclusivos dos Estados. Essa exclusividade constitui a 

moldura do conceito de competição
53

 nas relações internacionais. Em ambiente de 

desacordo e de interesses, normalmente a conduta dos Estados é pautada por dois tipos de 

postura, quanto ao grau de compatibilidade dos seus objectivos: 

1- postura conciliável, onde são admitidas trocas ou cedências; 

2- postura irreconciliável, que exigem o uso da força. 

Torna-se apropriado aplicar o raciocínio estratégico, copulativamente, às duas 

posturas: o princípio da acção-reacção, porque cada actor age, reactivamente, ao estímulo 

do outro.  

                                                                                                                                                    

Elementos de Estratégia-Apontamentos para um curso, Volume 1, Instituto de Altos Estudos Militares, 

Lisboa, 1988, pp. 195,196,209, 211. 
49

 NEWMAN, J. Von e MORGENSTERN, O.; Theory of games and economic behavior, New Jersey, PUP, 

1944. 
50

 YARGER, Harry, Strategic Theory for 21
st
 Century: The Little Book on Big Strategy, Carlisle, SSI, 2006. 

51
 RIBEIRO, António Silva, Op.Cit, nota 17. 

52
 Idem. 

53
 Neste processo os Estados procuram alcançar, em primeiro lugar, os objectivos que perseguem, 

secundarizando as relações com os outros Estados.  
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Quanto aos processos de interacção internacional, podemos classificá-los em dois 

grandes grupos: 

 1-Conjuntivos: caracterizados por relações de cooperação, acomodação ou 

assimilação;
54

 

 2-Disjuntivos: caracterizados por relações de conflito, de oposição e de 

competição. 

 

Esta separação relacional não é estanque, porque as relações amigáveis ou 

conjuntivas têm sempre pólos conflituosos (interesses distintos), como a inversa também é 

verdadeira
55

.  

O conceito de competição regional remete-nos para a ideia de interesses 

exclusivos por parte de cada actor numa determinada região. Por imperativos da 

globalização, os Estados tendem a constituir-se em processos de integração regional. 

Assim sendo, não é possível delimitar com precisão a exclusividade dos interesses 

individualizados, porque a essência regionalista integradora é inclusiva, provocando uma 

perda, mesmo que parcelar, de soberania estatal. 

       A diplomacia é, provavelmente, o melhor veículo para a afirmação da estratégia 

política dos interesses nacionais, tanto no plano interno como internacional. Para o nosso 

estudo ela é particularmente importante porque, ab initio, excluímos qualquer cenário de 

confrontação militar no Estado de Israel. 

“ A estratégia foi negligenciada. A ‘histórica batalha’, que tem má reputação, é uma 

história da táctica que profissionalmente interessa aos militares, mas não conduz à história 

política. Ao contrário, a estratégia é um factor dominante na vida dos povos. Merece que 

os civis se interessem por ela. Devem-se organizar estudos sobre o pensamento estratégico; 

sobre esta ou aquela decisão estratégica; sobre certos laços entre a estratégia e a política; 

sobre o problema da guerra das ruas, da guerra subversiva”.
56

 

                                                 

54
 RIBEIRO, António Silva, Op.Cit, nota 17. 

55
 Idem. 

56
 DUROSELLE, J. B., A Europa de 1815 aos Nossos Dias- (Vida Política e Relações Internacionais), 4ª 

Edição, Livraria Pioneira Editora, São Paulo, 1992, pp. 213,214. 
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        Em ordem a reduzir a dimensão do texto da nossa dissertação propriamente dita e a 

facilitar a leitura, tornando-a mais fluida e menos densa, sendo mais útil e também mais 

funcional, remetemos para anexo um capítulo mais detalhado que entendemos ser 

importante dedicar aos conceitos operacionais, uma vez que muitos foram os que surgiram 

ao longo do nosso estudo e que, eventualmente, se podem vir a revelar decisivos. E assim 

se justifica amplamente a relevância do glossário, que construímos para este efeito e que 

integra esta dissertação
57

.  

  

                                                 

57
 Veja-se em Anexo, o documento número 1. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZAÇÃO GEO-HISTÓRICA DE 

ISRAEL 

 

      A nossa percepção sobre a controvérsia gerada entre as delicadas questões da 

defesa
58

 e segurança
59

 nacionais dos Estados, neste caso de Israel, é a de que estas questões 

nos surpreenderão num futuro próximo num quadro de previsíveis e abundantes alterações 

da cena internacional. “Segurança e defesa são conceitos tradicionalmente inseparáveis, 

porque se o primeiro significa ‘the guarantee of safety’, também o mesmo conceito, 

quando qualificado de segurança nacional, faz evidenciar todos os objectivos da 

defesa...”
60

 

     E é perante este cenário que equacionamos a génese do Estado de Israel, país 

devastado pela guerra, repleto de refugiados judeus, “dando o salto” para o estatuto de 

grande potência militar, com toda a envolvência de que se reveste a existência, eficiência e 

eficácia das suas Forças Armadas
61

. 

                                                 

58
 “Clausewitz no conceito de defesa define os seus contornos e toda a dimensão inerente a este. A defesa é 

sempre contra alguém, e nas relações internacionais remete sempre para a protecção, salvaguarda e segurança 

face à ameaça ou agressão por parte de outro Estado ou de outras entidades político-económicas que ponham 

em causa a existência física e moral de uma entidade estatal”. FERNANDES, Castro Teixeira e SOUSA, 

José Pedro, A Segurança da Europa Ocidental: Uma Arquitectura Euro-Atlântica Multidimensional, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Dezembro de 2002, p. 78. 
59

 Idem. A este propósito, Rogério Alves considera a segurança como “condição de exercício de liberdade; 

condição sine qua non do exercício da cidadania; interesse público que é crucial para os outros direitos serem 

cumpridos”. ALVES, Rogério, “Título da Comunicação”, in 1º Congresso Internacional de Segurança 

Pública e Privada (1º CISEGUR), Faculdade de Direito de Lisboa (FDL), Lisboa, 6/7 de Julho de 2011. O 

Juiz Luís Vaz das Neves, entende que a segurança prima pelo “respeito de direitos, liberdades e garantias de 

todos os cidadãos”. NEVES, Luís Vaz das, idem. Para além disso, também podemos considerar que “(…) a 

segurança pode entender-se desde uma humilde, cautelosa, senão tímida posição de defesa até à atitude de 

defesa avançada e mesmo à de conquista de posições para melhor garantir a paz e tranquilidade na base 

material de poderio”. BESSA, António Marques, Op. Cit, nota 7, p. 86. “A segurança diz respeito à 

salvaguarda da vida humana. A segurança impõe defesa e ataque”. CHAVES, Carlos, “Defesa e segurança 

nacional”, in O Futuro de Portugal. Visões Estratégicas para as Políticas Públicas em Portugal, Ciclo de 

Conferências- 1ª Fase, ISCSP, Lisboa, 9 de Maio de 2012, 18h-20h. “A segurança é um factor imprescindível 

na sociedade. Não há sociedade sem segurança. Na actualidade o que aumenta é a percepção do aumento da 

criminalidade e não o aumento da criminalidade. Assiste-se a uma mudança de paradigma da segurança da 

sociedade para a segurança das pessoas. O sistema de segurança deve ser um sistema de geometria variável”. 

LOURENÇO, Nelson, idem.  
60

 FEITEIRA, Alice, Op. Cit, nota 39, p. 82. 
61

 GORENBERG, Gershom, “Israel é uma democracia de sucesso”, in Foreign Policy, Edição FP Portugal, 

“Israel o Mito”, número 4, Junho/Julho 2008, p. 20. 
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         É neste contexto que tem que ser enquadrado o conflito israelo-palestiniano, 

surgido na sequência da criação do movimento sionista (1896) e com uma história de 

litigância que ultrapassa já um século. 

      Deste modo, efectuaremos de seguida uma abordagem teórico-conceptual do 

Estado de Israel, mediante a respectiva exposição histórica. 

 

I.1. A criação do Estado de Israel 

 

“O Corão declara aos filhos de Israel a maior parte  

dos motivos de suas disputas”. 

O Sura CCVII do Corão, intitulado Salomão no  

Vale das Formigas. 78. 

PAZ, Gabriel, “O Conflito Palestino-Israelense,  

Um Difícil Caminho para a Paz”, 

in Military Review, Brazilian,  

3rd Quarter 2004, p. 36. 

 

 

Israel e Palestina representam uma antítese. São dois mundos 

diametralmente opostos e simultaneamente chegados, contudo, pelo menos no 

entender de alguns “em desentendimento total”.
62

  

Podemos deste modo destacar duas perspectivas: por um lado temos um 

Estado de Israel com atentados e actos violentos sob os colonatos, o que pode 

justificar a afirmação de que “a terra de Israel foi a incarnação de suas aspirações 

milenares. Se Jerusalém
63

 sempre representou a finalidade de peregrinação santa 

                                                 

62
 SILVA, Sérgio, “Israel-Palestina, Mundos Opostos” in Boina Verde, Revista de Informações das Tropas 

Aerotransportadas, nº 199, Tancos, Ano XXXII, Jan/Mar 02, p. 11. 
63

 “Em Jerusalém morreu Jesus Cristo, a alma de Maomé ascendeu ao Paraíso e Salomão construiu o seu 

grandioso Templo. Israel considera Jerusalém a sua capital (é a maior cidade em área e numero de 

habitantes), mas a comunidade internacional rejeita a decisão porque a parcela oriental é reclamada pela 

Palestina e encontra-se sob ocupação militar israelita. Jerusalém é tão desejada que raramente viveu em paz. 

Ao longo de 4 mil anos de História, foi destruída duas vezes, 23 vezes sitiada, sofreu 53 ataques e foi 
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para os cristãos e os muçulmanos, ela simboliza, para os judeus, no quadro e no 

símbolo das glórias passadas de sua nação, não apenas um conceito religioso, mas 

também a capital de um reino perdido e reencontrado”.64 Por outro, podemos 

considerar a existência de uma Palestina, com o objectivo de retirar dividendos das 

negociações com o Estado de Israel num quadro de mobilização da população, o 

que explica afirmações como, por exemplo: “os palestinianos são os habitantes 

mais primitivos e originais da Palestina. A conquista árabe-muçulmana da 

Palestina, no ano 637, não foi o ponto de partida da ocupação árabe do país. Os 

árabes são um povo pré-islâmico. Viviam na Palestina e noutras partes do Médio 

Oriente antes do advento do Islão
65

”.66 

                                                                                                                                                    

capturada e recapturada por 44 situações”. CARRASCO, Tiago, “De Jerusalém a Petra” in Tabu, nº 289, 

Lisboa, 16 de Março de 2012, pp. 50,51.   
64

 Apud TSUR, Jacob, “A Epopeia do Sionismo”, Editora Documentário, Rio de Janeiro, p. 25 in LOPES, 

Martins, “O Conflito no Próximo Oriente” in Baluarte, Revista das Forças Armadas Portuguesas, nº 3, 

Maio-Junho 1989, p. 25. 

65
 “A palavra Islão significa submissão à vontade de Allah e o muçulmano é aquele que a ela se submete. Na 

perspectiva dos seguidores da fé islâmica, o Islão é uma religião que pode ser seguida com toda a facilidade 

por toda a gente e em toda a parte na sua vida quotidiana. É a religião de cada Profeta de Allah, de Adão a 

Maomé, e os seus princípios são tão antigos como a própria Humanidade. Assim, para o Islão, cada criança 

que nasce é um muçulmano em potência. São os seus progenitores que a tornam um judeu, um cristão ou um 

hindu”. COSTA, Helder Santos, Shiismo Iraniano- Uma abordagem Histórico-Sociológica, Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, Maio 2000, p. 85. Além disso, “O Islão foi sempre 

multissecularmente uma religião de paz, apta a aceitar os outros povos com maior ou menor dificuldade”. 

COSTA, Helder Santos, O Martírio no Islão, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 2003, 

p. 33. “O texto religioso fundamental do Islão é o Corão, revelado a Maomé pelo anjo Jibril (Gabriel) durante 

23 anos, culminando uma série de mensagens divinas que começaram com as reveladas a Adão (considerado 

pelo Islão como o primeiro profeta) e continuadas com ‘os pergaminhos de Ibrahim’(Abraão). O Islão sunita 

é a maior tendência do islão. A palavra deriva de sunnab, que significa as palavras e as acções-o exemplo- do 

profeta Maomé. Historicamente, o Islão sunita tem sido definido muitas vezes apenas em comparação com 

outras tendências ou escolas de pensamento, tais como o Islão shiita e outras minoritárias, sendo considerado 

a forma ortodoxa do Islão. Existem quatro escolas de lei sunita, conforme o nome dos seus fundadores: 

Hanafi (maioria dos muçulmanos da Turquia, Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, Iraque, Àsia Central, 

Afeganistão, Paquistão, índia e Bangladesh); Maliki (todas as áreas muçulmanas, excepto o Egipto e o Corno 

de África); Shafi’i (Baixo Egipto, Somália, Iémen, Malásia e Indonésia);Hanbali (Península Arábica).A lei 

islâmica é conhecida como a shari’ab (literalmente, o caminho que leva à fonte da água), conjunto de leis 

religiosas islâmicas, baseadas no Corão e na sunnab. A segunda maior tendência do Islão é shiita. Os shiitas 

crêem que os descendentes de Maomé, através de sua filha Fatimah e do seu genro Ali (os imans) são a 

melhor fonte de conhecimento sobre o Corão, os portadores mais confiáveis das tradições (sunnab) de 

Maomé e os mais dignos de ter como exemplo. O principal causa de aparecimento do shiismo foi o facto de 

que esta possibilidade existiu na revelação islâmica e, assim, ter de ser concretizada. Para os shiitas, o íman é 

a pessoa em que todos os aspectos da autoridade tradicional se combinam e em que a vida religiosa é 

marcada por um sentido de tragédia e martírio”. SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre dos Santos, “A 

Geopolítica do Médio Oriente” in Revista Militar- Pró Pátria, nº 2488, Lisboa, Maio de 2009, pp. 532-534. 

Para uma análise pormenorizada de sunismo e shiismo, veja-se SILVA, Teresa Almeida e, Wahhabismo: 

Contribuições para a Análise do Fundamentalismo Saudita, Dissertação de doutoramento em ciências 
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        Há que frisar as premissas que estão subjacentes a todo este conflito, 

pelo que passamos a enumerá-las: 

“-o estatuto de Jerusalém; 

- a saída dos colonos
67

 judeus da Cisjordânia e de Gaza; 

-o futuro dos refugiados palestinianos 

- e a Palestina como estado soberano”.68   

     

                                                                                                                                                    

sociais, na especialidade de relações internacionais, ISCSP, Lisboa, 2008, pp. 77-83. Veja-se, também: 

COCKBURN, Patrick, “O risco de conflitos entre sunitas e xiitas” in Courrier Internacional, número 197, 

Paço de Arcos, Julho 2012, p. 46. A propósito dos pilares do Islão, veja-se PINTO, Maria do Céu, “Islão, 

Fundamentalismo e Revolução Iraniana” in Estratégia, Volume IX, Instituto Português da Conjuntura 

Estratégica, Lisboa, 1997, pp. 367, 368. Veja-se, também, SILVA, Teresa de Almeida e, Sociedade e Cultura 

na Área Islâmica, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Colecção Manuais Pedagógicos, Lisboa, 

Novembro de 2010, p. 19. SILVA, Teresa de Almeida e, Islão e Fundamentalismo Islâmico. Das Origens ao 

século XXI, Pactor, Lisboa, 2012. SILVA, Teresa Almeida e, Wahhabismo: Contribuições para a Análise do 

Fundamentalismo Saudita, Dissertação de doutoramento em ciências sociais, na especialidade de relações 

internacionais, ISCSP, Lisboa, 2008, pp. 63-73.“O Islão consiste numa referência religiosa, cultural, no 

regresso a valores autóctones. O islamismo consiste no modelo autocrático imposto por determnados países, 

Estados do mundo árabe, sendo incompatível com os Estados de direito”. WEBER, Dolores Algora, As 

revoltas árabes e a democracia no mundo, Seminário, Instituto de Defesa Nacional, Lisboa, 26 de Abril de 

2012, 14:30. 
66

 Apud CATTAN, Henry, “A Palestina e o direito internacional- o aspecto legal do conflito Árabe-

Israelense”, Grafipar, Curitiba, s/d, p. 6 in LOPES, Martins, Op. Cit, nota 64, p. 25. Veja-se também a 

propósito dos primórdios do Islão, COSTA, Helder Santos, Op. Cit, nota 65, p. 51. “O Islão e, 

simultaneamente, pensamento e pragmatismo, espiritualidade e política. O seu sistema político mais 

conhecido é o califado. O termo califa, literalmente ‘o que sucede a alguém’, ‘o sucessor’ (do Profeta) foi, 

inicialmente, atribuído aos quatro companheiros que sucederam a Maomé. Estes forma chamados os ‘Bem 

Guiados’ pois acompanharam o Mestre durante anos: Abu Bakr (falecido em 634), Omar (falecido em 644), 

Otomão (falecido em 656) e Ali (falecido em 661)”. CHEBEL, Malek, O Islão Explicado, Publicações 

Europa-América, Mem Martins, Abril 2010, p. 65. Veja-se também a este propósito, PINTO, Maria do Céu, 

Op. Cit, nota 65, pp. 343-366. “O islão é um modo de organização, e portanto eles são mais organizados que 

a maioria das pessoas. O islão é a religião de quem não tem outra.” A este propósito, consideramos salafismo 

como “ um movimento reformista muçulmano que surgiu no Egipto nos finais do século XIX. O objectivo do 

salafismo era reformar a doutrina islâmica para a adaptar aos novos tempos. É o produto do intenso contacto 

que começa a produzir-se entre o mundo islâmico e o ocidental desde meados do século XIX. A ideia central 

do salafismo é a de que o islão era perfeito e completo durante os tempos do profeta Maomé e dos seus 

companheiros. Durante esse período, esse era o verdadeiro islão”. SILVA, Teresa Almeida e, Op. Cit, nota 

65, p. 326. FARIA, Luís, “O ex-espião que sabe demais”, Revista Única, Expresso, nº 2037, Lisboa, 12 de 

Novembro de 2011, p. 35. Veja-se também a este propósito, CARRASCO, Tiago, Op. Cit, nota 63, p. 53.  
67

 O termo colono deve ser tomado no seu sentido original, cultivar a terra (do verbo colere, cultivar) e não 

no sentido que se difundiu no século XIX, o de membro de uma nação estrangeira dominante instalado entre 

populações indígenas. Na Palestina, a opção dos judeus (na maioria intelectuais) de exercerem com as 

próprias mãos uma actividade agrícola que até então ignoravam, e não actividades comerciais que lhes eram 

muito mais familiares, deve ser relacionada com o facto de, em grande parte da Europa, os judeus não terem 

o direito de possuir terra nem de a cultivar”. LACOSTE, Yves, A Geopolítica do Mediterrâneo, Edições 70, 

Lisboa, 2006, p. 421. 
68

 SILVA, Sérgio, Op. Cit, nota 62, p. 11. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  44 

 

 

       Seguindo a linha de pensamento de Abel Leite, há que salientar que 

este “é um conflito em que a componente religiosa tem um significado 

fundamental, opõem-se dois povos, dois tipos de sociedade, duas culturas mas, 

mais importante que tudo o resto, são duas religiões que disputam os mesmos locais 

e os mesmos territórios, mutuamente simbólicos e sagrados”.69 

       Este conflito parece pois “preso” a um ciclo vicioso, que perdura no 

tempo, sinal próprio de arrastamento, e após cinquenta anos no pódio ainda que 

com novos adornos, mantém-se intenso e eficaz na perda de vidas israelita e 

palestiniana no terreno para ambas as facções. 

         As diversas guerras ocorridas ao longo da história, testemunham o 

elevado nível de hostilidade entre palestinianos e israelitas patente no Estado de 

Israel pós Segunda Grande Guerra Mundial, não descurando o contributo da 

Palestina que há muito reclama o estatuto de Estado (áquilo que está subjacente à 

assim denominada “Questão Palestiniana”)70. 

        Por isso, talvez, há quem afirme que o “Holocausto ajudou a formar o 

Estado de Israel, pois psicologicamente criou o sentimento de que os judeus vivem 

sob a ameaça constante de aniquilação”.
71

 

Foi no final do século XIX, no seio do Império Otomano, que surgiu o 

nacionalismo judeu, a par do incremento dos nacionalismos turco e árabe. Talvez até como 

forma de auto-defesa, este fenómeno, primeiro essencialmente europeu, atingiu o Próximo 

Oriente com o movimento de imigração dos Judeus para a Palestina. 

Este nacionalismo judeu formou-se como resultado/consequência de vários 

acontecimentos, que terão estado na sua génese histórico-evolutiva. De entre eles podemos 

considerar, entre outros: 

 

 

                                                 

69
 LEITE, Abel José Santos, ”50 Anos Depois, a Guerra no Contexto das Guerras Israelo-Árabes”, in Nação 

e Defesa, Instituto Defesa Nacional, nº 117, 3ª Série, Lisboa, Verão 2007, p. 11. 
70

  “Cooperação e Desenvolvimento”, Revista Elo, número 25, Lisboa, Fevereiro/Março, Ano 6-1997, p. 38. 
71

 GORENBERG, Gershom, “Israel nasceu do Holocausto”, Op. Cit, nota 61, p. 22. 
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I.1.1. O movimento sionista 

 

    A Revolução Francesa parece ter assinalado o início da emancipação 

gradual dos Judeus
72

 na Europa Ocidental. A contrario, foi o início de uma opressão 

acentuada na Europa Oriental, especialmente depois dos Tratados de 1815, que 

determinaram, entre outras disposições, a inserção dos judeus lituanos nos limites do 

Império Russo. Este Estado, forte e centralizado, multiplicou contra eles as interdições 

profissionais, suprimiu a sua autonomia tradicional e favoreceu as manifestações 

frequentemente violentas de anti-semitismo. Foi neste terreno que o sionismo
73

, 

ideologicamente formulado por Theodore Herzl no seu livro O Estado Judaico, se 

desenvolveu
74

. 

    Em 1914 na Palestina habitavam 100 000 judeus
75

. No primeiro decénio do 

século XX, eles estabeleceram colonatos e criaram empresas cooperativas, escolas e até 

                                                 

72
 “Nos países ocidentais ‘judeu’ é habitualmente considerado uma categoria religiosa, tal como ‘católico’ ou 

‘muçulmano’. O ‘Estado judaico’ corresponderia assim a uma ‘República islâmica’”. GORENBERG, 

Gershom, “Israel é um Estado Judaico”, Op. Cit, nota 61, p. 21. 
73

 “Movimento político que criou Israel, teve a sua origem no nacionalismo do século XIX, que definiu 

judeus como um grupo étnico, uma nacionalidade como ‘russos’ ou ‘franceses’. Inspirado por outros 

movimentos nacionalistas contemporâneos, os primeiros sionistas transformaram a tradicional aspiração dos 

judeus de regressarem à Terra de Israel (aliás Palestina) num moderno programa nacionalista”. 

GORENBERG, Gershom, “Israel é um Estado Judaico”, Op. Cit, nota 61, p. 21.  “O XXVII Congresso 

Sionista Internacional estabelece desde 1986 os seus objectivos prioritários e permanentes, de saber: a 

unidade do povo judeu; a centralidade de Israel na vida judaica à escala mundial; o apoio à emigração de 

judeus para Israel (a alyath): o reforço da identidade do povo judeu, designadamente histórico-cultural e 

religiosa; a defesa activa dos direitos cívicos dos judeus no mundo”. LARA, António de Sousa, Ciência 

Política- Estudo da Ordem e da Subversão, 3ª Edição, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas-

Universidade Técnica de Lisboa,  Lisboa, Março de 2005, p. 632. “Foi também um movimento nacional, que 

visa teoricamente reunir num determinado território todos os membros ou a maioria dos membros daquilo 

que era considerado o povo judeu, de forma a que deixasse de ser objecto de discriminação e formasse 

finalmente uma nação independente como as outras”. LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, pp. 418, 419. 

“Historicamente sionismo é simultaneamente uma reacção ao antisemitismo e uma aliança conservadora com 

ele.” CHOMSKY, Noam, Jewish History, Jewish Religion, Israel Shahak, Pluto Press, London, 1997, p. 69. 
74

 Veja-se também a este propósito “A esperança de regresso à Terra Prometida ‘Eretz Israel’, toma novo 

alento, ao organizar-se um movimento sionista liderado por Teodoro Herzl, que, pela primeira vez, encara o 

problema do retorno ao Sião como uma questão do poder político. O Sionismo político ganha forma 

definitiva num Congresso realizado em Basileia, em 1987, onde se reúnem pela primeira vez os 

representantes de todas as comunidades judaicas do Leste e do Ocidente, e no qual se desenha um programa 

de acção e são designados os dirigentes das principais instâncias do movimento: a Organização Sionista 

Mundial e a Agência Judaica, a partir de 1929”. PIGNATELLI, Marina, A Comunidade Israelita de Lisboa- 

O Passado e o Presente na Construção da Etnicidade dos Judeus de Lisboa, Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas, Lisboa, 2000, pp. 81,82. 
75

 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 422. 
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uma milícia armada. Esta última impôs a regra do “trabalho judaico”, isto é, a 

proibição a uma dada empresa judia de empregar mão-de-obra não judia
76

. 

    Em Junho de 1920, devido às hostilidades por parte dos palestinianos, a 

Haganah (em hebraico significa “defesa”), ou seja, a organização de autodefesa das 

colónias judaicas, “que seria a base para a constituição futura do Exército de Israel e 

que, em 1942, foi treinada durante alguns meses pelo Exército e pela inteligência 

britânica, recebendo material e recursos económicos”.
77

 

 

I.1.2. Um “Lar nacional” judaico
78

 

 

     A Primeira Guerra Mundial marcou uma mudança fundamental no 

desenvolvimento do movimento sionista internacional. Muito ambígua, a Declaração 

de Balfour, datada de 2 de Novembro de 1917
79

, em favor da criação de um “lar 

nacional judaico” na Palestina teve consequências muito profundas. No final da guerra 

e após longas e complexas negociações, a divisão do mundo árabe estava consumada
80

. 

Os Ingleses aceitaram esta divisão e organizaram a sua concretização. Retomando os 

termos da Declaração de Balfour
81

, a Sociedade das Nações (SDN) atribuiu o mandato 

sobre a Palestina à Grã-Bretanha (1922) e confiou-lhe um objectivo contraditório: 

favorecer o desenvolvimento de um “lar nacional judaico” sem causar prejuízo aos 

direitos da população árabe. A administração inglesa procurou, sobretudo, preservar os 

seus interesses imperiais e, ao fazê-lo, suscitou a hostilidade dos Judeus e dos Árabes. 

 

                                                 

76
 PAZ, José Gabriel, “O Conflito Palestino-Israelense. Um Difícil Caminho para a Paz” in Military Review, 

Brazilian, 3rd Quarter 2004, p. 36. 

77
 Idem. Veja-se também BOLIA, Robert S., “Israel e a Guerra do Atrito”, p. 36. 

78
 AMORIM, Fernando, “Do Mandato britânico ao Estado de Israel”, Janus 2003, Anuário de Relações 

Exteriores, Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), Lisboa, 2003, p. 180. 
79

 Veja-se em Anexo 2. 
80

 Veja-se a este propósito SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 547. 
81

 “Em 1917 surge a célebre Declaração de Balfour pela qual o Governo Britânico promete solenemente um 

território nacional na Palestina para acolher o povo judeu”. LARA, António de Sousa, Op. Cit, nota 73, p. 

632. Veja-se também NYE, Joseph S., Compreender os Conflitos Internacionais-Uma Introdução à Teoria e 

à História, Trajectos, Gradiva, Lisboa, 2002, p. 209. 
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       A colónia judaica era significativamente minoritária
82

 em 1925 (108 000 

membros), e em 1935 era constituída por 375 000 membros
83

. Dá-se um acréscimo em 

pleno decénio 30 do século XX, tornando-se uma nação com bastante influência. 

Passou a constituir um quase-Estado e o movimento sionista mundial tornou-se um 

instrumento do nacionalismo dos judeus instalados na Palestina. Foi atribuído um papel 

preponderante à agricultura, que encontrava correspondência na ideologia sionista do 

controlo do solo. Desse modo, as terras compradas pelo fundo nacional judaico 

encheram-se de aldeias cooperativas e empresas agrícolas colectivas: os kibbutz
84

. 

Estes últimos desempenharam um importante papel na formulação e desenvolvimento 

da cultura da sociedade judaica da Palestina
85

. Mais tarde, muitos dos seus quadros 

assumiram uma parte activa na criação do Estado de Israel. 

      A hostilidade à imigração judaica aumentou, expressão do nacionalismo 

árabe na Palestina. Ela representou, para os Palestinianos, a forma de expressarem a 

necessidade de assegurar a sobrevivência da sua própria sociedade
86

.  

      Durante os anos de 1920-21 e em 1929 o mundo assistiu a uma série de 

manifestações e de tumultos. Em 1936, uma greve geral que pretendia o fim da 

imigração e a proibição da compra de terras pelos judeus transformou-se numa 

insurreição que durou várias semanas. Em 1937, o aparecimento de uma guerrilha 

provocou a chegada de importantes reforços ingleses e o auxílio de dirigentes do Alto 

Comité Árabe (criado em 1936)
87

. 

                                                 

82
A propósito de minoria, veja-se o conceito de diáspora proposto por Carlos Dias, que “vem do grego speira 

que etimologicamente significa semear. O nome próprio diáspora que dele deriva designava originalmente a 

dispersão do povo judeu no seguimento da destruição do segundo templo de Jerusalém, pelos Romanos, em 

70 da era cristã. Hoje em dia emprega-se de uma maneira geral o termo de diáspora para designar as minorias 

de um país que pertencem a um povo que vive na sua maioria noutro país e que têm a vontade de perdurar 

como grupos minoritários transmitindo a sua herança identificadora. As diásporas mais poderosas constituem 

um traço de união entre o país de acolhimento e o país de origem”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, 

Geopolítica: Teorização Clássica e Ensinamentos, Prefácio, Lisboa, 2005, p. 245. 
83

 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 425. Veja-se sobre esta questão, NYE, Joseph S.,Op. Cit, nota 81, 

p. 209.  
84

  “A maioria dos judeus partilhava um ideal socialista e trabalhava a terra no quadro de organizações 

comunitárias, os kibbutz, que deviam velar pela segurança das aldeias, já que a administração otomana não se 

preocupava com eles. Estas colónias, apoiadas pela Organização Sionista para a compra de terrenos, não 

dependiam de nenhum aparelho de Estado”. LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 422. 
85

 Idem, p. 423. 
86

 PAZ, José Gabriel, Op. Cit, nota 76, p. 36. Veja-se, também, LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 423. 
87

 LACOSTE, Yves, idem. 
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     Neste contexto, o significado do mandato inglês alterou-se: até 1936 ele 

tinha por missão principal a protecção da existência e o desenvolvimento da colónia 

judaica. A partir deste ano, e sobretudo durante o ano de 1939, ele passou a proteger a 

população árabe contra um afluxo maciço de imigrantes que fugiam às perseguições 

anti-judaicas que se registavam na Europa
88

. 

 

I.1.3. Os planos de partilha territorial 

 

No fim da Segunda Guerra Mundial, durante os meses de Maio e Junho de 

1945, os dirigentes judeus dirigiram dois pedidos aos britânicos: fazer da Palestina um 

Estado judaico e autorizar a entrada de 100 000 imigrantes naquele território. A partir 

de Outubro de 1945, a Haganah (organização militar clandestina da colónia judaica da 

Palestina) empenhou-se na luta armada contra ingleses, cooperando pontualmente com 

o Irgun (ramo armado do movimento sionista de direita)
89

. As diversas tentativas de 

compromisso elaboradas em 1946 e 1947 abortaram e a questão acabou por ser 

colocada perante a ONU. 

       O relatório de uma comissão ad hoc propôs, então, uma divisão territorial da 

Palestina, uma Palestina árabe e uma Palestina judia
90

. Depois de algumas modificações 

menores, os EUA e a URSS aceitaram este plano de partilha, recusado pelos Ingleses e 

pelos dirigentes árabes. O plano foi finalmente aprovado em 29 de Novembro de 1947 

(Resolução GA/RES/181 de 1947), por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. 

        No entanto, o facto é que o Alto Comité Árabe, que incluía as diferentes 

organizações políticas palestinianas, declarou não reconhecer qualquer valor jurídico ao 

plano aprovado por maioria. 

                                                 

88
 “A Grã-Bretanha impõe restrições à incontrolável imigração, impedindo o ingresso de barcos carregados 

de refugiados, facto que incita os grupos judeus a organizar ataques de represália contra tropas e instalações 

britânicas”. PAZ, José Gabriel, Op. Cit, nota 76, pp. 36,37. 
89

 Idem. 
90

 “57,7% do território palestiniano, que proclamaria a sua independência com o nome de Israel, possuía uma 

população de 608 000 habitantes. A Palestina árabe, com 43, 6% do território local, contava com 1. 327. 000 

habitantes, os quais não aceitavam a ideia de dividir o território como sugeria o organismo internacional. A 

região internacionalizada de Jerusalém ficaria com 0,7%”. PAZ, José Gabriel, Op. Cit, nota 76, p. 37. Veja-

se também sobre esta problemática, LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 425. 
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Neste contexto, acabaram por se verificar sucessivos confrontos que se 

prolongaram até à partida dos britânicos daquele território. Impotente para fazer respeitar a 

sua decisão de partilha, a ONU procurou encontrar uma solução de substituição que 

pusesse fim à guerra civil
91

 e evitasse uma guerra internacional que os governos árabes 

ameaçavam desencadear a partir do fim do mandato inglês. Todavia em vão. 

A criação do Estado de Israel foi proclamada em 14 de Maio de 1948
92

 ( tendo 

sido decidido nos dois dias anteriores, não incluir na declaração de independência o 

reconhecimento das fronteiras definidas pela ONU). Na noite de 14 para 15 de Maio 

daquele ano (1948), o Alto Comissário Inglês deixou a Palestina, pondo termo ao regime 

de mandato
93

. 

       De facto, ao criar o Estado de Israel em 1948, a ONU procurou atender à 

reivindicação do povo judeu, no sentido de poder dispor para seu próprio Governo de um 

território soberano e livre. Ao mesmo tempo, a mesma organização internacional procurou 

que os interesses dos palestinianos não fossem beliscados. Assim, a decisão tomada foi na 

época orientada no sentido da criação de dois Estados, um israelita e outro palestiniano, 

sendo que a cidade sagrada de Jerusalém seria dividida entre os dois (a parte ocidental para 

os judeus e a oriental para os muçulmanos)
94

. Deste modo, contava-se satisfazer as 

pretensões e expectativas das duas partes, o que veio a verificar-se totalmente falso. E é 

tendo este cenário presente que chegamos aos nossos dias. Assim, encontramos os 

palestinianos a manter o recurso “clássico” ao envio de homens-bomba contra alvos 

israelitas, para intimidar Israel e mostrar que não temem quaisquer ataques; e os judeus, 

por sua vez, com o objectivo de querer dissuadir os muçulmanos dos ataques que 

                                                 

91
 “A partir de 1948, o Conselho de Segurança cria uma missão de paz para por fim à Guerra Árabe-

Israelense. Nela participam observadores militares cuja tarefa era vigiar o cessar fogo, supervisionar 

armistícios e colaborar nas acções subsequentes de manutenção da paz. Esta missão de observação continua 

em vigência até hoje”.  PAZ, José Gabriel, idem, p. 38. 
92

 Veja-se em Anexo 3. 
93

 NYE, Joseph S., Op. Cit, nota 81, p. 210. Veja-se também AMORIM, Fernando, “Israel: uma sociedade 

complexa”, Op. Cit, nota 78, p. 182. Considere-se, ainda, que “num quadro de guerra civil generalizada, à 

meia-noite de 14 de Maio de 1948, o mandato britânico sobre a Palestina terminou e os judeus proclamaram 

o estabelecimento do Estado Judeu na Palestina, designado Medinat Ysra’el (Estado de Israel), aberto à 

imigração de Judeus da Diáspora, e em guerra com os palestinianos e 5 países árabes vizinhos, Egipto, 

Transjordânia, Síria, Líbano e Iraque”.  AMORIM, Fernando, idem, p. 181. 
94

 “Em 1948, a cidade torna-se um cenário de guerra. Com o cessar-fogo, é criada uma ‘linha verde’: o lado 

ocidental é controlado por Israel e o Oriental, onde vivem os palestinianos, pela Jordânia”. CARRASCO, 

Tiago, Op. Cit, nota 63, p. 53. 
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consideram terroristas, a enviar tanques e helicópteros para os territórios palestinianos. 

Cada um considera que, usando da violência, o outro ficará intimidado e, desse modo, 

baixará a cabeça e aceitará as condições que lhe forem impostas/oferecidas na sequela final 

do conflito. 

Neste sentido, podemos considerar como sendo quatro as guerras que constituem 

o Conflito Israelo-Palestiniano, que patrocinou a criação de um equilíbrio de forças que 

durou por mais dez anos. Passamos a enunciá-las: 

“A Guerra da instauração do Estado de Israel 1948/49 (para os israelitas ficará 

conhecida como Guerra da Independência, e como al-Nakbah - o desastre- para os árabes, 

o que revela bem a profunda divergência original), de que não sairia nenhum acordo de 

paz; a Guerra do Suez de 1956; a Guerra dos Seis Dias de 1967
95

 e a Guerra do Yom 

Kippur de 1973. A partir deste último conflito entrou-se no que podemos designar por 

período de guerra permanente”.
96

 

      Tradicionalmente, Israel apresenta-se como um “jogador solitário e isolado” 

no cenário internacional. Isto deve-se em parte às experiências das comunidades da 

diáspora judaica ao longo dos séculos de dispersão, que culminou com o holocausto 

durante a Segunda Guerra Mundial. Estão aqui subjacentes as suas raízes históricas, a 

própria envolvência do Estado de Israel “em cinco grandes guerras, a maioria das quais 

foram percebidas como guerras defensivas contra as agressões externas e que garantem a 

existência do Estado num região hostil”.
97

 Israel vê-se também isolado no seio do grande 

“fórum internacional”, as Nações Unidas. 

        Assim, na mesma medida em que o conceito e o entendimento de segurança 

são fundamentais para o conflito, desempenham igualmente um papel importante na 

formação de identidades nacionais separadas. É atribuída ênfase na identidade
98

 nacional 

                                                 

95
 “Em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, Israel anexa o lado jordano, até hoje a comunidade 

internacional considera essa ocupação ilegal”. Idem. 
96

 LEITE, Abel José Santos, Op. Cit, nota 69, p. 10. Veja-se também a propósito GORENBERG, Gershom,  

“A Existência de Israel está em perigo”, Op. Cit, nota 61, p. 23. Veja-se também, em Anexo 4. 
97

 NEWMAN, David, “Citizenship, Identity, and Location- The Changing discourse of Israeli geopolitics”, 

in ATKINSON, David e DODDS, Klaus (Eds), Geopolitical Traditions, A Century of Geopolitical Thought, 

London, Routledge, 2000, p. 309. 
98

 “A identidade é a singularização e um conceito só se singulariza pela oposição a todos os outros”. 

ABREU, Manuel Viegas, “Identidade”, in POLIS, Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, Volume 

3, Verbo, Lisboa, p. 361. 
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que conduz por sua vez a certos tipos de imaginação geopolítica, com foco em Israel com 

uma posição isolada e única na ordem global
99

.  

      Neste sentido, após uma breve explicação do enquadramento histórico de 

Israel, passaremos no capítulo seguinte a explanar o seu enquadramento geopolítico. 

 

I.2. Israel no Médio Oriente: uma perspectiva geopolítica
100

 

 

“Os conflitos são como jogar xadrez  

em vários tabuleiros ao mesmo tempo. 

 Os conflitos do século XXI envolvem  

tanto armas como manteiga”. 

NYE, Joseph S.,  

Compreender os Conflitos Internacionais-  

Uma Introdução à Teoria e à História,  

Trajectos, Gradiva, Lisboa, 2002, p. 224. 

 

“Se queres a paz, aprende a compreender a guerra”. 

HART, Liddell, in DUROSELLE, J. B.,  

A Europa de 1815 aos Nossos Dias 

 (Vida Política e Relações Internacionais),  

4ª Edição, Livraria Pioneira Editora,  

São Paulo, 1992, p. 211. 

 

     A arquitectura geopolítica internacional alicerça-se em Estados territoriais, 

fronteiras nacionais e a constatação da soberania dos Estados
101

. Para constatar-se a 

                                                 

99
 NEWMAN, David, Op. Cit, nota 97, p. 314. 

100
 Veja-se também, em Anexo 5. 

101
 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 523. 
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existência de soberania destaca-se o controlo de fronteiras
102

, que assumem assim uma 

preponderância tendo em vista os esforços defensivos do território. 

     A geopolítica
103

 representativa do sistema internacional apresenta como 

recursos importantes para além do território
104

, o petróleo (recurso de grande 

                                                 

102
 “Uma fronteira é uma linha imaginária a separar dois Estados, delimitando dois campos distintos de 

soberania. Com a constituição dos Estados modernos, a partir do século XV, as fronteiras tornaram-se cada 

vez mais concretas. Hoje, as fronteiras constituem em geral linhas de ruptura, podendo ser objecto de 

intensas disputas, mas oferecem também por vezes o aspecto de um traço de união. Tornam-se então 

particularmente propícias às trocas; uma fronteira, nas relações internacionais, pode ser analisada como um 

limite a partir do qual se exercem as principais funções de um Estado; a primeira função de uma fronteira é 

delimitar o território no qual se exerce a soberania do Estado. A noção actual de fronteira é o resultado da 

lenta constituição dos Estados modernos. Reforçando-se os Estados e alargando os poderes centrais as suas 

prerrogativas, é necessário desde logo limitar o território. Uma fronteira é portanto o resultado de uma 

relação de forças secular entre Estados, dando lugar (ou não) a um reconhecimento mútuo do traçado. No 

primeiro caso, fala-se de fronteira de jure (um acordo bilateral valida o traçado: é o caso da Europa 

Ocidental). No caso inverso, fala-se de fronteira de facto. As fronteiras naturais têm desde há muito 

constituído cómodos pontos de referência. A fronteira natural é com efeito visível e física, seguindo aqui os 

contornos de um rio e acolá uma linha de crista montanhosa.” BONIFACE, Pascal, Dicionário das Relações 

Internacionais, Plátano Editora, Lisboa, Agosto 1997, pp. 154-157. “A fronteira é o limite do território. A 

fronteira é, pois, tal como o território, um dado anterior à cultura das sociedades humanas e por elas 

incorporado”. LARA, António de Sousa, Op. Cit, nota 73, p. 196. Veja-se, também,  BESSA, António 

Marques, Op. Cit, nota 7, p. 154. 

103
 O termo geopolítica, com inúmeras utilidades, designa “tudo o que diz respeito às rivalidades de poderes 

ou de influência sobre territórios ou sobre as populações que neles vivem: rivalidades mais ou menos 

pacíficas ou violentas entre poderes políticos de todo o género, e não apenas entre Estados, mas também no 

interior dos próprios Estados, entre movimentos políticos ou grupos armados mais ou menos clandestinos. 

Estas rivalidades exercem-se para o controlo ou domínio de territórios geográficos de grandes ou pequenas 

dimensões”. LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 7. Além disso,“A Geopolítica descreve, explica e/ou 

analisa assuntos e problemas específicos de relações internacionais. É um modo de olhar que relaciona as 

ligações entre localização e políticas, entre Geografia, poder e diversidade cultural. A localização, o tamanho, 

a soberania e os recursos de um Estado afectam o modo como o povo desse Estado compreende e interage 

com o resto do mundo”. SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 521. Do mesmo 

modo,“A Geopolítica é uma combinação da ciência política e da geografia, que estuda as relações que 

existem entre a condução da política exterior de um país e o quadro geográfico no qual ele se exerce. A 

geopolítica dos fundadores alemães e anglo-saxões (construção ideológica que visava justificar e até mesmo 

guiar as ambições das potências expansionistas) unanimemente desacreditada, está em plena renovação desde 

os anos 70. A Geopolítica quer-se um método pluridisciplinar que se desenrola no campo do conflito 

presente, passado ou potencial (a que se chama conflitualidade)”. BONIFACE, Pascal, Op. Cit, nota 102, 

pp. 160-163. A Geopolítica é definida, ainda, como “o estudo dos fenómenos físicos, biológicos e humanos 

localizados na superfície terrestre e, principalmente, o estudo da sua distribuição, das forças que os 

determinam e das suas relações recíprocas”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 61. 

104
 “O território é um elemento fundamental quer a nível das comunidades animais, quer ao nível das 

sociedades humanas e esta descoberta foi devidamente enfatizada pela Etologia e pela Antropologia desde 

Konrad Lorenz e Irenaus Eibl-Eibesfeldt até Edward T.Hall”. Apud, KAPLAN, Morton, System and Process 

in International Politics, Yale University Press, Nova Iorque, 1957, in BESSA, António Marques, Op. Cit, 

nota 7, p. 153. “O território não é uma instituição humana. É um espaço físico determinado com o qual se 

estabelecem relações duráveis e predominantes na vida de um animal isolado ou de uma sociedade animal”. 

In LARA, António de Sousa, Op. Cit, nota 73, p. 194. “ O território é um elemento fundamental quer a nível 

das comunidades animais, quer ao nível das sociedades humanas (…) Qualquer comunidade sedentária tem 
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preponderância em Israel, em pleno século XX) e a água (recurso prioritário em Israel com 

a entrada no século XXI). As profundas transformações dos últimos anos, quer a nível 

político quer económico, têm sido primordialmente explicadas pela globalização
105

, 

associada à tecnologia. Passam paulatinamente a ganhar terreno. Seguindo o raciocínio de 

Eduardo Silvestre Santos, a luta pelo espaço
106

 e pelo poder é ponto assente no contexto de 

política internacional, dada a importância do papel das fronteiras, recursos, fluxos, 

territórios e identidades, explanados pela Geopolítica
107

. 

      Francis Fukuyama, na sua obra intitulada “Fim da História”, pretende desenhar um 

“Ocidente pós-histórico” face a um restante mundo na “luta do histórico”. “A sua 

conclusão que a vida internacional para aqueles que alcançaram o fim da História está mais 

preocupada com a economia do que com a política e com a estratégia, vai ao encontro da 

suposição falaciosa que as democracias capitalistas são pacíficas e não belicosas”.
108

 

                                                                                                                                                    

base espacial e os Estados modernos emergiram historicamente como entidades territoriais”. In BESSA, 

António Marques, Op. Cit, nota 7, p. 153. 
105

 “A globalização começa por ser um fenómeno económico, rapidamente estende os seus tentáculos às 

restantes dimensões da vida e da actividade de cada Estado: política, sociedade, cultura, forças 

armadas…todas são contagiadas. Assim, torna-se fundamental assegurar a conquista de novos mercados, de 

mais consumidores e de mais lucros”. BALÃO, Sandra Maria Rodrigues, “Comunicação e Marketing 

Político-Contributos Pedagógicos-Comunicação, Secretismo e Terrorismo Global”, in MARTINS, Manuel 

Meirinho (org.), in Comunicação e Marketing Político: Contributos Pedagógicos, ISCSP, Lisboa, 2006, p. 

65. Na linha de pensamento da Professora Sandra Balão a globalização é vista por muitos como “o processo 

de americanização da ordem mundial…associada à transformação ou reconstituição dos poderes do moderno 

Estado-Nação. Para Robert Gilpin “a rápida globalização da economia global conduziu a questão da 

governança até ao topo da agenda económica internacional…e por isso, o campo de batalha estendeu-se a 

todo o globo (…)”. Mas, também, “há quem associe a globalização à mundialização. Mundialização é um 

conceito inventado por Garry Davis como acto protagonizado por uma cidade ou autoridade local de se auto-

proclamar cidadão do mundo. A mundialização expressa a solidariedade das populações do globo e defende o 

respeito pela diversidade de culturas (relativismo cultural); defende uma nova organização política da 

humanidade. O seu objectivo é a construção da unidade política mundial e criação de uma federação de todos 

os Estados da terra”. Além disso,“a sensibilidade da globalização a acontecimentos em partes distantes do 

globo tem aumentado à medida que os custos nas comunicações e nos transportes têm baixado e diminuído 

os efeitos da distância”. Por seu lado, o economista Dani Rodrik salienta que “a globalização está a expor 

uma linha de fractura profunda entre grupos que têm competências e mobilidade para florescerem em 

mercados globais”. NYE, Joseph S., Op. Cit, nota 81, pp. 222,223. 
106

 “O espaço é considerado como o meio existente fora da atmosfera terrestre. De campo de investigação, a 

aventura espacial transformou-se em exploração de uma nova dimensão com fins comerciais e militares. 

Apesar da existência de um direito do espaço, ela representa um grande trunfo geoestratégico nas mãos de 

um punhado de nações, que dispõem assim de uma vantagem considerável sobre o resto da humanidade”. 

BONIFACE, Pascal, Op. Cit, nota 102, p. 121. 
107

 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 523. 
108

 Idem, p. 527. 
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       Já na óptica de Samuel Huntington no seu “Choque de Civilizações”, estabelece-se um 

contraste entre o Ocidente e o resto do mundo, tendo sido alvo de grande polémica pelo 

menos em termos estratégicos no meio americano. Podemos considerar que Huntington 

terá “tentado civilizacionar a turbulência e o caos da nova (des) ordem mundial, 

desenhando um mapa político que baseava o Ocidente à volta de valores conservadores e 

redefinia novos inimigos contra quem se mobilizar”.
109

 Nesse contexto, mas desta vez sob 

o ponto de vista de Yves Lacoste, o Mediterrâneo será o palco do mundo onde o “choque 

de civilizações” é mais incisivo e gravoso.
110

 

      No que se refere ao nosso objecto de estudo mais directamente considerado, 

Huntington aborda o conflito israelo-palestiniano focando prioritariamente o factor 

demográfico, bastante acentuado no meio muçulmano, centrando aí as divergências entre 

mundo muçulmano e mundo cristão.
111

 Nesse sentido, poder-se-á considerar que a sua 

teoria marca o início de uma “nova ordem mundial”, consubstanciada na explosão 

demográfica muçulmana que tem aumentado substancialmente ao longo dos decénios. 

     Com os atentados de 11 de Setembro de 2001 e o consequente início da era imperial, na 

opinião do General Loureiro dos Santos, o mundo é invadido por terrorismo, ameaças, 

alterando a geopolítica global. 

     A guerra do Iraque parece ter sido o marco de transformação do quadro 

geopolítico do Mediterrâneo. 

       Em suma, “a compreensão do espaço e do tempo tem-se intensificado e o 

termo globalização tem sido utilizado para englobar as mudanças na sociedade, não 

obstante as discussões sobre a sua intensidade e significado geográficos”.
112

 

    O pensamento geopolítico giza uma compreensão de uma situação geopolítica 

procurando saber como é que se chegou aí, ou seja, mediante informação global acerca do 

confronto de poderes que evoluíram cronologicamente nos territórios em questão, face às 

                                                 

109
 Idem, p. 529. 

110
 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 17. 

111
 Idem, p. 28. 

112
 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 523. 
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questões geopolíticas que estão muito em voga
113

. É aqui que temos a tentação de 

considerar a Geopolítica do Mediterrâneo como uma temática preocupante/interessante, 

atendendo aos cenários de confrontos militares entre os países que o compõem, 

estabelecendo similitudes e divergências entre eles, mas sobretudo porque é nessa região 

que se situa o Estado que constitui o nosso objecto de estudo. 

 

I.2.1. Geopolítica do Médio Oriente
114

 

Os problemas geopolíticos em torno do Mediterrâneo caracterizam-se não só pela 

sua complexidade, mas acima de tudo pela originalidade, em virtude das questões 

históricas e das rivalidades religiosas e culturais que lhe estão subjacentes nas conquistas 

pelo território.
115

 Aqui ressalta o aparecimento datado de 1960 de uma nação
116

 

palestiniana, com pretensões de originalidade.  

      O Médio Oriente é uma zona constituída por Estados ribeirinhos, 

caracterizados pela heterogeneidade a oriente do Mar Mediterrâneo, onde coexistem 

culturas antiquíssimas e onde Israel se insere. 

 

 

 

                                                 

113
 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 13. 

114
 Veja-se a este propósito, DEUS, Ruth Costa, Israel no contexto das relações internacionais: do sionismo 

à cooperação com a União Europeia, Dissertação de Mestrado em Relações Internacionais, ISCSP, Lisboa, 

1999, p. 30. Veja-se também ERAN, Oded, “Regional Security Frameworks in Israel”, in Nação e Defesa, 

“Visões Globais para a Defesa”, nº 125, 4ª Série, Lisboa, Primavera 2010, p. 51. 
115

 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p.14. Veja-se igualmente RODRIGUES, Castro, “A Segurança na 

Região Euro-Mediterrânica-Implicações para Portugal”, Instituto de Altos Estudos Militares (IAEM) - Curso 

de Estado-Maior, Lisboa, 1999-2001, p. 14. 

116
 “A ideia de nação, é em si mesma eminentemente geopolítica, uma vez que se refere a um território e ao 

princípio de independência, ou seja, a uma rivalidade de poderes. A forma particular como os cidadãos 

representam, mais ou menos claramente, a sua nação refere-se certamente à sua história, aos projectos que se 

lhe atribui, aos perigos que prevêem, aos perigos de que suspeitam. No entanto, esta representação particular 

que é cada nação evolui por efeito de grandes choques geopolíticos”. LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 

16. Além disso,“Nação deriva do latim natione e significa nascimento, raça, espécie, tipo, tribo”. LARA, 

António de Sousa, Op. Cit, nota 73, p. 239. 
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Figura 1: Mapa do Médio Oriente
117

 

 

      O denominado “fenómeno geopolítico mediterrânico ou modelo mediterrânico 

pode ser definido pela multiplicidade das interacções directas por via marítima, entre 

numerosos países situados em redor de uma mesma extensão marítima; os estreitos e as 

passagens entre dois oceanos facilitam intervenções navais, vindas de outras partes do 

mundo”
118

. 

     O Mar Mediterrâneo
119

 pode ser assim dividido em quatro sub-regiões que 

passamos a elencar: 

“Primeira Sul da Europa: Península Ibérica, França, Itália; 

                                                 

117
  http://www.google.pt, consultado em 18 de Setembro 2011, 17:00. 

118
 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 7. 

119
 “O Mar situado entre a Europa, a África e a Ásia tornou-se bastante singular, devido à sua situação entre 

extensões continentais; a partir do século XVI transformou-se num nome próprio; inicialmente conhecido por 

marinheiros, grandes comerciantes, diplomatas e chefes de Estado; é quase mundialmente conhecido como 

conjunto geopolítico”. LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, pp. 20,21. 
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Segunda Mediterrâneo Balcânico: Eslovénia, Bósnia-Herzegovina, ex-Jugoslávia, 

Macedónia, Croácia, Albânia, Grécia, Turquia e Chipre; 

Terceira Médio-Oriente: Síria, Líbano, Israel e Egipto; 

Quarta Magrebe: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia”
120

. 

      Socorrendo-nos da história, o Mediterrâneo é uma área de extrema 

importância no contexto estratégico
121

. Constata-se que é uma zona geopolítica dominada 

por “identidade própria” que acolhe Chipre, Turquia, Egipto, Síria, Líbano e Israel. Há a 

frisar a importância do factor humano na fixação litoral. 

      O Mediterrâneo Oriental “é essencialmente uma zona de passagem e de 

contacto entre o Ocidente cristão e o mundo muçulmano, mais a Leste”.
122

 Há uma espécie 

de  

                                                 

120
 Veja-se sobre esta questão, por exemplo: DEUS, Ruth Costa, Op. Cit, nota 114, pp. 27,28. 

121
 Na perspectiva de Yves Lacoste, é “hoje considerado um grande conjunto geopolítico. No entanto, trata-se 

de um conjunto geopolítico muito particular, devido não só à extensão marítima que separa os países, mas 

também e sobretudo por causa das enormes diferenças que opõem aquilo a que podemos chamar o Norte e o 

Sul dos seus limites terrestres”. LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, pp. 21,22. Por seu lado, “A forma 

alongada do Mediterrâneo e as curtas distâncias entre as cidades do litoral, sempre proporcionaram uma 

relação fácil e constante entre civilizações que se desenvolveram em faixas geográficas costeiras de razoável 

extensão mas bastante limitadas em profundidade”. SACCHETTI, António Emílio Ferraz, “O Mediterrâneo: 

geopolítica e segurança europeia”, Cadernos Navais, 16, Lisboa, Janeiro-Março 2006, p. 8. No quadro 

estratégico, os grandes vectores de orientação que se podem reter sobre a bacia do Mediterrâneo são as 

seguintes: 1) “o elevado valor estratégico da sua posição, controlando rotas vitais para o abastecimento e 

segurança do mundo ocidental e para a contenção da histórica tendência expansionista da potência 

continental, associado aos recursos naturais estratégicos existentes na região, fazem do Mediterrâneo palco 

de cruzamentos de interesses e pressões permanentes por parte dos grandes actores da cena internacional 

actual; 2) as diferenças étnicas, culturais, religiosas e de regimes políticos, são factores de instabilidade e 

potencial conflitualidade, consubstanciando a falta de coesão e a sua heterogeneidade; 3) o grande fosso 

existente entre as duas margens Norte-Sul do Mediterrâneo ao nível estrutural, económico, financeiro, 

industrial, científico, tecnológico e de qualidade de vida das populações é potenciador de tensões e conflitos; 

4) a instabilidade política e social que se verifica na Margem sul do Mediterrâneo, conjugada com fenómenos 

de xenofobia e racismos na margem Norte, aliada à percepção das grandes diferenças entre as duas margens, 

são factores aglutinadores de fundamentalismos e sentimentos anti-ocidentais; 5) a existência de conflitos 

territoriais, de choques de culturas e de civilizações e de tensões centrífugas; 6) a elevada concentração de 

meios militares e de armas de destruição maciça, associadas a tendências hegemónicas e regimes políticos 

instáveis, tornam a região numa situação de instabilidade crónica”. DEUS, Ruth Costa, Op. Cit, nota 114, 

pp. 28, 29. 

122
 “Na verdade um estreito com a largura de apenas 40 milhas e com 740 metros de profundidade. Fica entre 

a Ilha da Sicília e o Cabo Bom, na Tunísia, e que tem a Ilha de Malta na sua profundidade”. Apud, 

LACOSTE, Yves, Dictionnaire de geopolitique, Flamarion: Paris, 1997, pp. 1243-1244 in SARAIVA, 

Maria Francisca, “Geopolítica e Geoestratégia dos Montes Golan”, in Revista Geopolítica- Um Olhar 

Diferente, Centro Português de Geopolítica, nº 1, Lisboa, Setembro 2007, p. 261.  
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“militarização do leste do Mediterrâneo”
123

, no qual a questão preocupante é sem 

dúvida o conflito israelo-palestiniano, com repercussões visíveis na bacia do Mediterrâneo. 

  Na opinião de Yves Lacoste o conflito nesta zona sempre vigorou e considera 

tratar-se da zona a nível planetário em que os conflitos mais dominam
124

. 

      Segundo Eduardo dos Santos o “Médio Oriente está atrasado, pois não tem 

democracias”.
125

A insistência em regimes autocráticos reside no facto dos sistemas político 

e judicial se encontrarem nos primórdios de existência. 

      A questão religiosa que está subjacente a todo este desenrolar da acção é 

passada para segundo plano na questão da constituição do Estado, em virtude do Estado 

moderno, na verdadeira acepção da palavra, se instalar no Médio Oriente apenas em pleno 

século XX. Observando a realidade religiosa do Mediterrâneo, o Norte é maioritariamente 

composto por países cristãos, ao passo que no Sul dominam os países muçulmanos. 

      É-nos possível afirmar que no Médio Oriente, em quatro Estados, encontra-se 

bem patente uma instabilidade generalizada. Os problemas no Mediterrâneo devem-se a 

questões geopolíticas, a confrontos religiosos e de língua, a divergências económicas que 

implicam independência/autonomia. 

      Nesta zona do globo, as questões geopolíticas assumem uma importância 

extrema, dada a proliferação de conflitos e atrocidades que aí ocorrem e no caso em 

particular em Israel.
126

  

     É ponto assente que a dicotomia Israel-Palestina reflecte um conflito que tem 

persistido ao longo dos tempos, com implicações na cena internacional. 

 

 

 

 

                                                 

123
 Idem, p. 262. 

124
 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 7. 

125
 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 545. 

126
 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 10. 
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I.2.2. Geopolítica de Israel 

 

       Quando falamos de uma geopolítica de Israel estamos a focar-nos na sua 

posição territorial, no seu objectivo político e nos meios para alcançá-lo. Israel considera 

“o litoral como o seu calcanhar de Aquiles, como a fronteira mais vulnerável a quaisquer 

ataques”.
127

 Para Victor Ostrovsky, “o conceito de uma fronteira aberta, tal como a muito 

celebrada fronteira entre os EUA e o Canadá, ainda é praticamente incompreensível para 

os israelitas”.
128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

127
 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 352. 

128
 Idem, p. 362. 
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Figura 2: Mapa de Israel
129

 

 

 

      O objectivo político que almejam é aquele que faculta ao Estado de Israel 

obter o reconhecimento como Estado, com soberania no território ocupado na comunidade 

árabe. A obtenção da paz com os países vizinhos, isto é, com as partes interessadas nas 

negociações é o seu objectivo político
130

. 

      Assim, e ainda numa perspectiva geopolítica, o Estado de Israel fundado em 

1948 assenta em dois vectores. O primeiro é o que concerne ao estado dos judeus, que na 

óptica de Theodor Herzl adquire consistência no tempo, nos princípios do século XX e no 

espaço da Palestina, imiscuído no mundo árabe. O segundo diz respeito à área do Próximo 

                                                 

129
 http://www.mfa.gov.il/MFA, consultado em 18 de Setembro 2011, 17:05. 

130
 Veja-se a este propósito, MARINI, José Filipe, Geopolítica en el Medio Oriente, Círculo Militar, Buenos 

Aires, 1988, p. 196. 

http://www.mfa.gov.il/MFA,%20consultado%20em%2018%20de%20Setembro%202011
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Oriente (constituída por Israel, Líbano, Síria e Jordânia e para a qual convergem raízes 

históricas de atrocidades e de guerras), de área reduzida e com excesso de população
131

. 

     Israel e Palestina, para além de apresentarem pontos divergentes, possuem 

características que os unem: detêm o mesmo espaço geopolítico, no qual Jerusalém é a 

capital: “ Palestina significa o país dos Filistinos. Palestina (ou a “Terra Santa”) é o termo 

que foi utilizado pelos cristãos e actualmente pelos muçulmanos”.
132

 

     Analisando Israel enquanto Estado, primeiramente tem que ser inserido num 

espaço geopolítico. Sendo assim, Israel pertence a um conjunto de países que constituem a 

região do Mediterrâneo, mais propriamente do Médio Oriente
133

. Para David Newman, 

Israel é considerado “o centro do mundo”.
134

 Na sua linha de raciocínio considera patente 

uma espécie de “esquizofrenia geopolítica, se não mesmo quadrofenia, já que Israel é um 

país relativamente jovem e que tenta reunir as suas identidades nacionais e regionais”.
135

 

    “Nas quatro principais áreas geopolíticas (política, económica, militar e 

cultural), Israel recebeu sempre um tratamento especial”.
136

 

    No que concerne à sua posição geográfica, Israel “a Oriente do Mediterrâneo, 

faz fronteira a norte com o Líbano, a nordeste com a Síria, a este com a Jordânia e a 

sudoeste com o Egipto. O extremo mais meridional estende-se até ao golfo de Aqaba, um 

braço do Mar Vermelho”.
137

 A questão geográfica da região não abona a seu favor: é árida 

e seca, excepto no litoral e a sua demografia, com uma população predominantemente 

árabe, dificulta a sobrevivência. 

                                                 

131
 DEFARGES, Philippe Moreau, Introdução à Geopolítica, Trajectos, Gradiva, Fevereiro de 2003, Lisboa, 

p. 125. 
132

 “Israel e Palestina designam também duas nações de formação recente: a nação israelita e a nação 

palestiniana; ambas se separaram, formando um conjunto cultural e político muito mais vasto: o conjunto 

judeu disperso na Europa e na América, e o conjunto árabe, que se estende sobre cerca de 7000km, de 

Marrocos a Amã”. LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 67, p. 417. 

133
 Veja-se, a este propósito, NEWMAN, David, Op. Cit, nota 97, pp. 314,315. 

134
 Idem, p. 325.  

135
 Idem, ibidem,  p. 314.  

136
  SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 548. 

137
 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 122, p. 265. Veja-se também que “Israel está entre o Mediterrâneo e o 

Mar Morto.” MADAIL, Elmano, “Crise no Médio Oriente-Reportagem Especial”, in Jornal de Notícias, 

Lisboa, 12 de Janeiro de 2009, p. 22 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  62 

 

 

       Há que referir que a Palestina surge neste contexto com uma topografia muito 

peculiar, dotada de planícies atravessadas por montanhas em posições estratégicas e laços 

políticos e económicos com zonas geopolíticas circundantes, que se dedicam à 

produção/transporte de recursos, como sejam gás e petróleo para a região do Mediterrâneo. 

        Há assim, que ter em linha de conta três considerações geopolíticas que 

passamos a enunciar: 

1ª) A questão da fortaleza, mais concretamente da Massada
138

 (“foi uma praça 

forte da Palestina, bastião de resistência judia no decénio de 70 e os seus defensores 

advogam que é preferível matarem-se a renderem-se”). Massada
139

 tem assim uma extrema 

importância no mundo dos judeus, os quais foram protagonistas de perseguições ao longo 

da história. O intuito de Israel desde o seu surgimento em 1948 consiste no seguinte: 

adoptarem posições de protecção e defesa face aos árabes, os quais tomaram posse e 

ocuparam os seus territórios e estabeleceram parcerias externas (sobretudo com os Estados 

Unidos).
140

 

2ª) A versão da terra prometida. para Philippe Defarges, “muitos 

empreendimentos geopolíticos são dominados por um sonho”.
141

 Na mesma linha de 

pensamento, Israel como Estado-Nação
142

 está interligado à terra prometida cristã a 

Moisés. Há todo um processo de reconstrução de Israel, que assenta por um lado na Judeia 

e por outro na Samaria. É lugar comum considerar-se Jerusalém como a capital de Israel. 

Com a Guerra dos Seis Dias (Junho de 1967), a Cisjordânia é tomada por Israel. Quanto às 

                                                 

138
 “Até por volta de 103 A.C.- quando começou a ser fortificada- Massada não passava de um pequeno 

planalto com cerca de 400 metros de altitude e quase inacessível, perdido na imensidão do Neguev”. 

PEREIRA, Marco C., “O Ultimo Baluarte Judaico”, in Tabu, Lisboa, 14 de Outubro de 2011, p. 5. 
139

 “Depois da redescoberta e recuperação arqueológica de 1963, mais que um lugar religioso, Massada 

tornou-se no símbolo supremo da determinação sionista”. PEREIRA, Marco C., Op. Cit, nota 138, p. 6. 
140

 DEFARGES, Philippe Moreau, Op. Cit, nota 131, p. 125. 
141

 Idem. 
142

 “Para a Ciência Política, Estado-Nação, em sentido estrito, é apenas um dos possíveis modelos de 

relacionamento entre a Nação e o poder político estadual (Sousa Lara, 1991: 82-85). No entanto, para os 

autores fora da área da ciência política, o Estado-Nação é normalmente um conceito amplo, que abrange a 

totalidade desses modelos de relacionamento. Para efeitos do nosso trabalho e por uma questão de 

uniformização de linguagem, vamos utilizar preferencialmente a designação Estado westfaliano em vez de 

Estado-Nação (que, para além do mais, nos parece traduzir com mais rigor a realidade a que se reporta). Isto, 

todavia, sem prejuízo de utilizarmos ‘Estado-Nação’ (que, para além do mais, nos parece traduzir com mais 

rigor a realidade a que se reporta). Isto, todavia, sem prejuízo de utilizarmos ‘Estado-Nação’, quando, 

especificamente, abordamos a realidade a que este se refere (por ex., as questões relacionadas com a Nação e 

os nacionalismos)”.  FERNANDES, Castro Teixeira e SOUSA, José Pedro, Op. Cit, nota 58, p. 100. 
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questões demográficas, a natalidade dos judeus é reduzida (apelidada de ocidental) e a da 

Cisjordânia é típica do Terceiro Mundo (natalidade elevada)
143

. A conquista da 

Cisjordânia, o converter os cidadãos palestinianos em cidadãos israelitas, irá ter 

repercussões a nível da estabilidade sócio-económica e identitária do Estado de Israel. 

3ª) A questão das negociações com os árabes
144

: Há toda uma estratégia de 

aproximação por parte de Israel no decénio de 90 do século XX ao mundo árabe, em 

ordem ao estabelecimento da paz. Por um lado, há uma necessidade dos árabes em 

reconhecerem Israel e por outro há uma necessidade de auto-reconhecimento de Israel e o 

libertar-se das “amarras” que a tornam numa espécie de “Estado bunker”. “ O caso de 

Israel confirma que não há nenhum determinismo geopolítico”.
145

 

     O Próximo Oriente é o palco do conflito sem fim, mas também o palco 

territorial de inimigos com um passado histórico. “A luta que se arrasta sobre a Palestina é 

um caso trágico de dois direitos em conflito: o direito dos judeus a um refúgio da 

perseguição, e o direito dos palestinianos a viver na sua pátria ancestral”.
146

 

      No tocante à tríade Israel-Síria-Líbano, a partir da Segunda Grande Guerra 

Mundial, Israel combate com estes Estados vizinhos. Encontrava-se em permanente estado 

de guerra, que se prendia acima de tudo com a questão geográfica, uma vez que Israel não 

detinha conhecimento estratégico suficiente para se confrontar com a Jordânia, a Síria e as 

instabilidades da Palestina. A carência de recursos hídricos é imperiosa para o progresso 

em termos económicos da sociedade deste Estado, não obstante o apoio por parte dos 

EUA. Contudo, está fragilizado na sua política externa com estes Estados vizinhos. Israel 

vinga devido à sua persistência política, apelidada também de “política agressiva”
147

 no 

que concerne à água como recurso. 

      Em última instância, o triângulo estratégico Israel-Síria-Líbano pode ser, por 

exemplo na perspectiva da Professora Maria Francisca Saraiva “o remédio para todos os 

males” na gestão da água naquela região, contornando os litígios fronteiriços em áreas 

                                                 

143
 DEFARGES, Philippe Moreau, Op. Cit, nota 131, p. 126. 

144
 Idem.  

145
 Idem, ibidem, p. 127. 

146
 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 546. 

147
 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 122, p. 263. 
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estratégicas como os Montes Golan.
148

 Da Turquia provêm para Israel os seguintes 

recursos: água, petróleo e gás oriundos do Mar Cáspio. No que concerne ao Líbano, os 

gasodutos e oleodutos num quadro de segurança e estabilidade. 

Parece-nos ser possível afirmar que chegados a este ponto, é patente em cerca de 

quatro Estados do Médio Oriente, uma instabilidade generalizada. “Os países que o 

compõem estão submetidos à instabilidade política, violência, desassossego e angústia. 

Nuns fala-se em guerra e outros eram instrumentos directos das superpotências e giravam 

em torno de esses interesses e o conjunto estava e está pressionado pelos problemas da 

região: o conflito israelo-palestiniano, o petróleo e a sua importância geopolítica no Médio 

Oriente”.
149

 

       Realçamos a questão da “defesa de uma fronteira de segurança, como 

sobretudo revelam a situação tensa de uma fronteira civilizacional ou cultural”
150

, aquando 

da perda da Península do Sinai na guerra com Israel. 

      Parece imperar em Israel uma dupla vontade: o processo de paz com o Estado 

vizinho por um lado, e por outro o viver amedrontado com a perda de recursos 

hidrológicos oriundos dos Montes Golan. Daí advém que a solução viável seria certamente 

a reposição dos Golan à Síria, em ordem a fortificar a sua ligação, quer com o Líbano quer 

com a Turquia. 

      Ao analisarmos Israel e Palestina comprova-se que este conflito, durável há 

mais de meio século pela conquista do território, além de hostil repercute-se a nível 

internacional. 

Breve síntese conclusiva 

       Para procedermos a uma abordagem crítica socorremo-nos da Geopolítica 

Crítica, que os seus autores mais conhecidos (John Agnew, Simon Dalby e Gearóid O’ 

Tuathail) denominaram Geopolítica Prática, “que se preocupa com o discurso, que presta 

                                                 

148
 Idem. 

149
 MARINI, José Felipe, Op. Cit, nota 130, p. 217. 

150
 BESSA, António Marques, Op. Cit, nota 7, p. 154. 
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atenção às acções, mas também com as estratégias utilizadas nos discursos utilizados para 

as sustentar”.
151

 

Após 1945, Israel e os EUA surgem indissociáveis, ou seja, de mãos dadas (pelo 

menos aparentemente). Os EUA surgem como a potência mundial e Israel com essa mesma 

posição referente à realidade do Médio Oriente.  

      Há toda uma espécie de compromisso entre os EUA e Israel, na medida em 

que a sua supremacia financeira e tecnológica é mantida pelos EUA. Do mesmo modo, 

presos no “colete de forças” do sionismo, Israel tem adoptado instintivamente políticas que 

excluem a sua integração na região. A única opção estratégica por parte da Palestina é, sem 

dúvida, a unificação sócio-política em ordem à sua sobrevivência. 

      Israel destaca-se nas áreas geopolíticas primordiais, tais como: política, 

económica, militar e cultural.  

      Podemos afirmar que a Geopolítica nos indica as directrizes credíveis do 

cenário global, socorrendo-se de modelos-tipo, como por exemplo “varrer Israel do 

mapa”.
152

 

Segundo advoga Eduardo dos Santos o “Médio Oriente está atrasado, pois não 

tem democracias”.
153

 A insistência em regimes autocráticos parece residir no facto de os 

sistemas político e judicial se encontrarem nos primórdios da existência. 

    Iremos no capítulo que se segue considerar o contexto político-institucional de 

Israel, tendo presente o seu modus operandi e as suas linhas orientadoras. 

                                                 

151
 SANTOS, Eduardo Silvestre, “O Conceito de Geopolítica: Uma Aproximação Histórica e Evolutiva (3ª 

parte)”, in www.jornaldefesa.com.pt, 2007-03-24. SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 

560. 
152

 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 522. Veja-se também que “durante uma 

Conferência, em 15 de Novembro de 2009, no Saban Forum, um dos institutos estratégicos mais importantes 

do país, Netanyahu em pessoa identificou três desafios para a segurança de Israel: o primeiro, um Irão 

nuclear, que ameaça varrer Israel do mapa. O segundo, os ataques de mísseis de organizações como o Hamas 

ou o Hezbollah. O terceiro desafio para a paz é a tentativa de negar a Israel o seu direito à autodefesa. Tal é o 

objectivo do Relatório Goldstone da ONU sobre Gaza” (“PM Netanyahu Addresses the Saban Forum”, 15 de 

Novembro de 2009, www.mfa.gov.il). WEIZMAN, Eyal e Thomas Keenan, “Israel e a terceira ameaça”, in 

Le Monde Diplomatique, Nº 45, II Série, Lisboa, Julho de 2010, p. 16. 
153

 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, idem, p. 545. 

http://www.jornaldefesa.com.pt/
http://www.mfa.gov.il/
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CAPÍTULO II: ESTRATÉGIA NACIONAL DE SEGURANÇA E 

DEFESA DO ESTADO DE ISRAEL 

 

II.1. Enquadramento político
154

 

 

“A função decisiva em toda a sociedade  

é a de mandar e obedecer. 

 Se nesta estiver confusa a questão de quem  

manda e quem obedece, tudo o resto 

 marchará imperfeita e defeituosamente.  

(…) A vida criadora pressupõe um regime  

de alta higiene, de grande decoro, de constantes  

estímulos que excitam a consciência da dignidade”. 

Apud, ORTEGA y GASSET, A Rebelião das Massas  

in BALÃO, Sandra Maria Rodrigues,  

A Fórmula do Poder, Elites, Partidos,  

Democracia e Corrupção política no pensamento  

de Moisei Ostrogorski,  

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 

 Lisboa, Novembro 2011, p. 17. 

 

 

     Ao observarmos a conjuntura existente no Médio Oriente, deparamo-nos 

segundo Francis Fukuyama com a denominada Primavera Árabe, “com a revolta das 

populações, em especial dos jovens, revela grande apetite democrático em países até agora 

tidos como irreformáveis”.
155

 

                                                 

154
 Veja-se em anexo 6. 

155
 MONTEIRO, Henrique e FARIA, Luís M., “A História Continua”, in Revista Actual, Nº 2011, Lisboa, 

14 de Maio 2011, p. 8. O conceito de Primavera árabe entendido como um “movimento complexo e 

heterogéneo. Conjunto de protestos, manifestações por parte  jovens, com um nível de instrução crescente e 

com níveis de desemprego elevados. É neste sentido, um fenómeno sócio-político”. PINTO, Ana Santos, As 

revoltas árabes e a democracia no mundo, Seminário, Instituto de Defesa Nacional, Lisboa, 26 de Abril de 

2012, 14:15. 
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     Na linha de pensamento de Gershom Gorenberg, Israel é considerada uma 

democracia
156

 bem sucedida, muito embora apresente um carácter fragilizado
157

. Na 

perspectiva de Nuno Rogeiro, Israel é considerada a “única democracia do Médio 

Oriente.”
158

 

                                                                                                                                                    

Veja-se também, FUKUYAMA, Francis, State-Building- Governance and World Order in th 21st Century, 

Cornell University Press, Ithaca, New York, 2004, p. 94. FUKUYAMA, Francis, The end of history and the 

last man, 1ª Edição, Penguin Books, London, 1992, pp. 45,46. 

156
 “A democracia pode ser uma utopia em dois sentidos: democracia real, existente e a funcionar no 

Ocidente, que se tornou uma referência para o exterior; e democracia ideal, de Rousseau e Stuart Mill, 

mesmo a grega clássica, para os povos do próprio Ocidente, que poderiam desejar superar o que vivem. (…) 

Schumpeter mostrou que a democracia é fundamentalmente um método para seleccionar governantes pelo 

recurso à competição pelo voto popular. Ou seja, fracções da elite política, legitimadas por fórmulas parciais, 

buscam conquistar no mercado do voto uma quantia avultada. A democracia surge como um processo 

legitimador da dominação de uma elite política, sendo ao mesmo tempo uma fórmula de fórmulas. 

Mannheim afirmou que a democracia está baseada na existência de muitos indivíduos com poder igual, de tal 

modo que as tendências despóticas de uns são equilibradas pelos outros”. BESSA, António Marques, Op. 

Cit, nota 18, pp. 590,591. Sobre esta temática a democracia apresenta “valores que a orientam e definem 

como ideia, como ideal, e que procuram disciplinar a sua prática; assenta no princípio do “poder do povo, 

pelo povo e para o povo”. BALÃO, Sandra Maria Rodrigues, Op. Cit, nota 105, p. 48. “(…) a democracia se 

define pelo que têm os indivíduos e os grupos de protestar, reivindicar, defender seus interesses”. ARON, 

Raymond, Estudos Políticos, Editorial Universidade de Brasília, 18, Brasília, 1980, p. 297.Veja-se também a 

este propósito que “a democracia, como palavra derivada do grego, é o regime político em que o poder 

(kratos) reside no povo (demo). Não é, pois, de estranhar que na Grécia se pense em utilizar uma das formas 

mais simples de democracia directa para interpelar o povo sobre os destinos do país: o referendo”. DUQUE, 

João, “Demo+Kratos- Confusion de Confusiones” in Expresso, Caderno Economia, Nº 2036, Lisboa, 5 de 

Novembro de 2011, p. 39. O Professor Doutor André Tavares, considera democracia como “direito humano; 

princípio básico do desenvolvimento; corresponde à paz do sistema internacional; ressalva a importância da 

trilogia segurança-desenvolvimento-democracia, segundo a qual não usufruímos do desenvolvimento sem 

segurança e sem respeito pelos direitos humanos”. In Congresso Internacional de Segurança Pública e 

Privada (CISEGUR), FDL-UL, 6/7 Julho 2011. O Mestre Francisco Gonçalves caracteriza a democracia 

como “um modo de vida; democratização da vida internacional ligada à globalização.” Idem. “Para definir 

uma democracia deveremos ser obrigados a olhar para os direitos que podem ser exercidos por indivíduos ou 

por minorias, independentemente do grupo em que se inserem (pertenças ou preferências religiosas, 

regionais, étnicas, linguísticas, geográficas, sexuais, etc). Olhar para os direitos da maioria é muito redutor.” 

MONTEIRO, Henrique, “Acabaram-se os políticos?”, Revista Única, Nº 2044, Lisboa, 30 de Dezembro de 

2011, p. 40. Democracia árabe é sinónimo de democracia anti-israelita desde que não haja “mais liberdade 

não fará mal a Israel, se assumir mais componentes libertárias e pluralistas do seu sistema e menos 

características securitárias e puramente judaicas”. ROGEIRO, Nuno, Na Rua Árabe-Causas e 

Consequências das Revoltas no Médio Oriente, 1ª Edição, Publicações Dom Quixote, Alfragide, Setembro de 

2011, p. 205. “A democracia ao invés de lutar contra o totalitarismo, copia os seus métodos. A democracia 

não é para durar para a eternidade”. POPPER, Karl, The Open society and its enemies. The spell of Plato, 

Volume I, 5ª edição revista, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1984, pp. 2-4. Veja-se também 

FUKUYAMA, Francis, Op. Cit, nota 155, pp. 211,212, 287. 
157

 Reúne três características: “é mais democrática; pró-ocidental; económica e militarmente bem sucedida”. 

GORENBERG, Gershom, “O Lóbi de Israel controla a Política dos EUA”, Op. Cit, nota 61, p. 26.  
158

 ROGEIRO, Nuno, Op. Cit, nota 156, p. 203. Além disso, mas há que considerar, ainda, o facto de 

naquela região se estar perante um cenário propício para que se vão “ (…) gerando teocracias que ameaçam 

‘a única democracia do Médio Oriente’ , ou seja, Israel, cuja longevidade terá de ser garantida por F-16 e por 

um guarda-chuva nuclear”. PRASHAD, Vijay, “Ansiosos por nova invasão”, in Courrier internacional – 

“Irão jogos de guerra”, número 193, Paço de Arcos, Março 2012, p. 48 
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Esta fragilidade reside: 

1º) Na inexistência de uma Constituição escrita, que permitiu ao Supremo 

Tribunal dedicar-se aos direitos cívicos. “Há quem em Israel queira que o knesset, o 

Parlamento israelita, restrinja os seus poderes de vetar leis, decidir sobre assuntos de 

segurança ou aceitar pronunciar-se sobre direitos humanos”.
159

 

2º) Na posição minoritária árabe, que representa um quinto da população na óptica 

de Gershom Gorenberg, defendendo a igualdade em direitos. 

II.1.1. Política
160

 de Israel 

 

      O cenário político criado em Israel no período após a eleição de Ariel Sharon 

é considerado, desde a remota criação deste Estado, como dotado de uma elevada 

complexidade
161

. 

       Israel é uma democracia
162

 parlamentar, baseada no sufrágio universal e na 

representação proporcional
163

.  

                                                 

159
 GORENBERG, Gershom, “Israel é uma democracia de sucesso”,Op. Cit, nota 61, p. 20.  

160
 Para Francis Fukuyama “não se pode falar de política sem falar de biologia, porque muito da nossa 

cognição e do nosso comportamento social é determinado por ela”. MONTEIRO, Henrique e FARIA, Luís 

M., Op. Cit, nota 155, p. 8. 
161

 “Após a referida eleição materializou-se a existência de um governo de direita e um parlamento resultante 

da vitória de uma coligação de esquerda”. SAFANETA, Marisa Abreu, “A política israelita” in Janus 2003, 

Anuário das Relações Exteriores, Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2003, p. 196. 

162
 “ Por democracia entende-se a 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; exige exercício 

do poder pelo povo, pelos cidadãos com direitos políticos, em conjunto com os governantes. Na democracia 

representativa, a democracia própria da época moderna, o modo por excelência de o povo formar e 

manifestar a sua vontade (e portanto, o modo mais característico de participação política), torna-se a eleição; 

a eleição, e em geral o sufrágio, é a forma por que os cidadãos exercem o poder político, a acrescer àquelas 

por que o exercem os governantes”. MIRANDA, Jorge, Ciência Política-Formas de Governo, Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1992, pp. 141,142. Considere-se, também que para alguns 

autores, “a democracia israelita é uma democracia parcial. Funcionando convenientemente para os cidadãos 

judeus, não funciona do mesmo modo para os cidadãos árabes israelitas e menos ainda para os árabes que 

não são cidadãos israelitas”. SILVA, Helena Santos Neves, Nascidos na Terra Prometida-Uma Análise 

sócio-política do Conflito israelo-árabe, Dissertação de Mestrado de Relações Internacionais, variante de 

Estudos do Sistema Internacional, ISCSP, Lisboa, 1998, p. 183. Veja-se, ainda e a este propósito, que há 

quem considere que “as nações democráticas são nações felizes. O caminho para a felicidade nacional está 

revestido com a democracia. Não são as democracias que fazem as pessoas felizes, mas as pessoas felizes 

que fazem as democracias. A democracia é claramente apenas uma das fontes da felicidade humana e, de 

facto, pode nem ser a principal”. WEINER, Eric, “A Democracia traz a felicidade?” in Foreign Policy, 
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      O sistema de governo
164

 de Israel assenta no princípio da separação de 

poderes
165

, ou seja, o poder executivo (o Governo), submetido à confiança do poder 

legislativo (knesset) e o poder judicial que prima pela independência e é sustentado pela lei 

(tal como nas democracias ditas ocidentais, no fundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

“Israel e o Mito”, Edição FP Portugal, Número 4, Junho/Julho 2008, pp 41,42. Francis Fukuyama defende 

que “para surgir uma democracia é preciso haver um Estado, o império da lei e um governo 

responsabilizável. Democracia não é só essa corrida repentina como na primavera árabe. Requer a construção 

de instituições: partidos políticos, uma imprensa livre, um governo que consiga realmente providenciar certos 

serviços. Coisas difíceis. Em todos esses países é forçosos haver desilusão”. MONTEIRO, Henrique e 

FARIA, Luís M., Op. Cit, nota 155, pp. 8-10. “A democracia como processo pede Estado de direito, 

liberdades fundamentais, garantia de oposição, adesão às regras gerais de direito internacional”. ROGEIRO, 

Nuno, Op. Cit, nota 156, p. 205. Ainda a este propósito “descobrimos em nosso século que em toda parte a 

democracia se define pelo que têm os indivíduos e os grupos de protestar, reivindicar, defender seus 

interesses. As democracias de massa do século XX não se compõem de cidadãos que se vêem como membros 

do soberano, mas sim de burgueses que esperam protecção e assistência do Estado”. ARON, Raymond, 

Estudos Políticos, Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1972, p. 297. 
163

 “Só a representação proporcional leva à constituição de uma assembleia à imagem do eleitorado, na qual 

tomem assento todas as tendências políticas significativas do país; é ela própria um factor de multiplicação e 

fragmentação partidária, com a consequente dificuldade de formação de Governos duradouros ou que não 

sejam de coligação”. MIRANDA, Jorge, Op. Cit, nota 162, p. 217. 
164

 “Os sistemas de governo definem-se, antes de mais, com base num determinado enquadramento de órgãos 

e estes vão ser descritos e depender, antes de mais, das normas constitucionais”. Idem, p. 125. 
165

 “Separação de poderes, no sentido de especialização orgânico-funcional, paralelamente à fiscalização ou à 

colaboração dos vários órgãos para a prática de actos da mesma função”.  Idem, p. 126. 
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Figura 13: Separação tripartida de poderes no Estado de Israel:
166

 

 

 

II.1.2. A separação tripartida de poderes no Estado de Israel
167

: 

 

1) Poder Executivo: 

Quem exerce o poder executivo em Israel é o Primeiro-Ministro, o qual é eleito 

pelo Parlamento de entre o partido com maior número de votos  no Congresso.  

Kiryat Hamemshala é a sede do executivo israelita situada em Jerusalém, capital 

de Israel. 

2) Poder Legislativo: 

Quem exerce o poder legislativo é o knesset, a denominada Assembleia em 

hebraico. Trata-se de um Parlamento unicamaral, o qual é eleito de forma directa, 

                                                 

166 http://www.mfa.gov.il, consultado em 20 de Junho de 2011,17:00. 
167

 Idem. 

http://www.mfa.gov.il/
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constituído por 120 membros. O knesset é considerado a autoridade com responsabilidade 

na eleição do Governo e do Presidente da República. 

3) Poder Judiciário: 

        A Suprema Corte de Israel é o organismo superior de todo o judiciário. 

    Tomando como base a Lei do Retorno, mediante a qual Israel é um “porto de 

abrigo” para todos os judeus perseguidos pelo anti-semitismo à escala mundial, 

qualquer indivíduo de religião judaica pode emigrar para Israel. 

      Como já anteriormente tivemos oportunidade de ver, o sistema de governo de 

Israel assenta em várias leis decretadas pelo seu Parlamento, o knesset
168

. Mas, há 

que reconhecer que a instabilidade patente nos governos israelitas, em virtude do 

repúdio/exclusão dos árabes no poder, é uma constatação inevitável, sendo deveras 

complicada a formação de uma coligação com a maioria. Os partidos árabes detêm 

apenas 10 dos 120 lugares no knesset, ficando fora das coligações 

governamentais
169

. 

     Os partidos principais que chegaram a “domar” a política em Israel, em função 

da sua perda de poder, consideram a coligação de Governos uma hipótese com 

restrições. Trabalhistas, Likud e Kadima (um movimento centrista que se separou 

do Likud), detêm agora entre si apenas 60 lugares no knesset.  

    Deste modo se compreende, com maior facilidade, as dificuldades associadas à 

busca de uma qualquer solução assente numa estratégia que passe pela negociação 

diplomática com os palestinianos. 

      Israel não é considerada nem uma democracia no “auge da perfeição”, nem 

um “bunker judeu”. Em relação aos países circundantes é mais democrática, mais “pró-

Ocidental, económica e militarmente melhor sucedida. É melhor compreendida enquanto 

um lugar real e não um país de mitos”.
170

 

                                                 

168 Veja-se em Anexo 6. 
169

 GORENBERG, Gershom, Op. Cit, nota 61, p. 20. 
170

  GORENBERG, Gershom, “O Lobi de Israel controla a Política dos EUA”, Op. Cit, nota 61, p. 20. 
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      Para Gershom Gorenberg “a democracia israelita está bem viva, mas necessita 

de uma dose de sangue novo”.
171

 

       Do ponto de vista estratégico, é ponto assente que a Estratégia de Segurança e 

Defesa de Israel, que interessa para o nosso estudo, se encontra sujeita aos ditames 

políticos, à autoridade do Governo. 

 

II.1.3. Quadro legal de referência
172

 e condicionalismos políticos da estratégia 

militar
173

 

 

      Antes de efectuarmos uma abordagem detalhada ao enquadramento actual do 

serviço militar israelita, parece-nos oportuno recordar, ainda que de forma sintetizada, a 

evolução registada desde 1974 sobre esta matéria e posteriormente no âmbito jurídico. 

Atendendo à realidade estratégica, política e social de Israel, podemos afirmar 

que, desde a sua formação em 1948 enquanto Estado que, durante mais de cinquenta anos, 

se tem vindo a revigorar sucessivamente, em larga medida devido à existência das suas 

Forças Armadas consideradas por muitos como as que possuem melhor preparação do 

mundo. A questão em torno da segurança tem estado e continua presente, além de que 

“condicionou sempre as diferentes estratégias de desenvolvimento seguidas pelo Estado de 

Israel”.
174

 

      Israel encontra-se em guerra com os Estados circundantes, daí o alvo serem as 

gerações mais novas, de modo a serem preparadas para lutar na defesa do seu território. 

Assiste-se ao “crescimento da diversidade interna e ideológica entre israelitas-

palestinianos, ao conflito israelo-palestiniano e à segurança do tratado”. 
175

         

                                                 

171
 GORENBERG, Gershom, Op. Cit, nota 61,  p. 21. 

172
 Veja-se em Anexo 9. 

173
 Veja-se a propósito da experiência militar israelita, HERZOG, Chaim, The Arab-Israeli Wars-War and 

Peace in the Middle East, Vintage Books, A Division of Random House, New York, 1984, pp. 372-374. 
174

 “Radiografia-Israel” in Revista Elo-Cooperação e Desenvolvimento, Número 25, Lisboa, Ano 6-1997, 

Fevereiro/Março, p. 38. 
175 NEWMAN, David, Op. Cit, nota 97, p. 309. 
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Na linha de pensamento de Guillem Colom Piella, não obstante a identificação de 

problemas operativos na cena internacional, os mesmos despertam especial interesse, em 

virtude da sua “originalidade, efectividade e heterogeneidade”.
176

 

    Ao procurar garantir um Estado que primasse pela integridade, Israel terá 

operacionalizado essa estratégia em termos efectivos, procurando dar uma resposta rápida 

para situações caracterizadas pela violação do seu status quo. 

 Historicamente estão bem patentes as ofensivas por parte de Israel, no sentido de 

exterminar qualquer ameaça à sua existência em termos efectivos, ou exercendo dissuasão. 

Contudo, as posições adoptadas ao longo dos tempos pelos vários governos apenas 

transmitiram o intuito de resolver um conflito,  mediante soluções políticas e uma 

dissuasão
177

 credível. 

       Perante o enquadramento político-militar, a segurança baseou-se nos aspectos 

políticos, descurando os meios militares. Por isso, em 1974 foi criado um órgão semelhante 

ao Conselho Nacional de Segurança, mas houve oposição que se manteve até 1999, tendo 

sido estabelecido pelo Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu. 

       Sobre a questão relativa ao enquadramento político-militar, várias são as 

posições adoptadas pela doutrina. Na linha de raciocínio de David Rodman “este 

pragmatismo responde a uma necessidade concreta e a existência de um planeamento 

político-estratégico integrado nunca ameaçou realmente a segurança, nem a hegemonia 

israelita na região”.
178

 Ou seja, existe um planeamento político-estratégico em ordem a 

estabelecer uma estratégia de segurança e defesa em Israel. Neste sentido, para Stuart 

Cohen, Israel devia delinear claramente orientações que aliassem os vectores políticos com 

os militares, atendendo aos fins a serem empregues
179

. Para o Professor Beres, por sua vez, 

é imprescindível definir uma tese nuclear baseada numa dissuasão e respostas adequadas à 

                                                 

176
 PIELLA, Guillem Colom, “La Evolución de la Estrategia Nacional de Seguridad Israelí”, in Boletín de 

Información, nº 309, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, España, 

2009, p. 67. 
177

 “É uma inibição para a acção do inimigo ou adversário através da força credível acumulada e já conhecida 

no seu alcance destrutivo”. BESSA, António Marques, Op. Cit, nota 7, p. 137. 
178

 PIELLA, Guillem Colom, Op. Cit, nota 176, p. 68.  
179

 Idem. 
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mesma, por forma aos “invasores” de Israel terem conhecimento das implicações 

convencionais ou não, quanto a um eventual ataque sobre o país
180

.  

     Fazer face à proliferação nuclear iraniana implica o culminar da estratégia 

nuclear israelita, caracterizada pela ambiguidade durante os últimos decénios. O Irão tem 

tentado demonstrar que não possui tendências expansionistas, antes primando pela 

estabilidade. Gerald Steinberg considera importante a ambiguidade desta teoria nuclear, 

pois permitiu a adaptação de Israel à conjuntura regional
181

. 

  Contudo, para a Professora Sandra Balão “a questão do Irão parece ter acabado 

por assegurar - através de uma acção indirecta contra o Estado de Israel, concretizada pelo 

Líbano sob a forma de invasão de territórios sob soberania israelita - o reacender do 

‘rastilho’ da Guerra no Médio Oriente”.
182

 Mais: é do conhecimento geral que Israel conta 

com o apoio dos EUA, sobretudo porque “Washington teme particularmente que uma nova 

relação de forças no Médio Oriente condicione decisivamente o desenrolar do conflito 

israelo-palestiniano, mas também a destabilização de todo o Golfo Pérsico, uma região 

vital para o abastecimento energético a nível global”.
183

 

      Assim, parece fazer sentido assumir que  “uma acção militar por parte de 

Israel seria sempre vista como uma acção conjunta com os EUA, e poderia resultar numa 

escalada de conflito, que mais cedo ou mais tarde conduziria ao seu envolvimento directo. 

Com estas condicionantes, e tendo em conta as implicações que uma acção militar 

unilateral por parte de Israel teria nos países vizinhos, os EUA deverão manter a mesma 

política que usaram durante anteriores conflitos, preocupando-se mais em conter e proteger 

Israel do que a promover o seu envolvimento no conflito”.
184

 

      No que se refere às questões do recrutamento militar, Israel parece ocupar o 

lugar de topo, por se tratar do único país a nível internacional onde o serviço militar é 

obrigatório (SMO) para o sexo feminino
185

. Além disso, não se verifica, neste país, 

                                                 

180
 Idem, ibidem, p. 69. 

181
 Idem, ibidem, p. 68. 

182
 BALÃO, Sandra Maria Rodrigues, Op. Cit, nota 105, p. 51. 

183
 ALVES, José Luís, “O que faz correr Teerão?” in Relações Internacionais, nº 10, Trimestral, Instituto 

Português de Relações Internacionais- UNL, Lisboa, Junho 2006, p. 116. 
184

 Idem, p. 117. 
185

 DIAS, Ana, Op. Cit, nota 10, p. 21. 
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qualquer diferenciação entre sexos no que se refere ao cumprimento do SMO, muito 

embora as mulheres se encontrem impedidas do desempenho de funções como o combate 

directo, “dado que poucas mulheres possuem a força física necessária para a sua 

execução”.
186

 

    Esta é uma realidade que justifica que Israel seja por vezes referenciada por 

grupos feministas, para ilustrar a existência de “uma espécie de estado de graça da 

igualdade entre os géneros”
187

, o que não corresponde totalmente à verdade, como foi 

anteriormente referido. 

    A Lei Fundamental de 31 de Março de 1976
188

, foi promulgada e ratificada pelo  

Presidente do Estado de Israel, Efrayim Katzir e pelo Primeiro-Ministro de então, Yitzchak 

Rabin e consideram-se, nos termos desta lei, como essenciais para a definição e 

compreensão do desenho da Estratégia Nacional de Segurança e Defesa do Estado de 

Israel, os seguintes artigos:  

“1) O Exército de defesa de Israel é o exército do Estado; 

2) O Exército está sujeito à autoridade do governo; 

3) O Supremo comando do exército é o chefe do Estado Maior General; 

4) O dever de servir no Exército e o recrutamento para o Exército deve ser 

prescrito em virtude da lei (sujeito à autoridade do Governo sob recomendação do Ministro 

da Defesa); 

5) O poder de emitir instruções e ordens de ligação no Exército deve ser prescrito 

por força do direito; 

6) Nenhuma força armada que não seja o Exército de Defesa de Israel deve ser 

estabelecida ou mantida, excepto sob a lei”.
189

 

      Assente na Estratégia de Defesa israelita, a Lei do Serviço Militar (LSM), a 

vigorar desde 1986
190

, considera nos termos do seu Capítulo 1- “Interpretação”, que uma 

                                                 

186
 Idem, p. 20. 

187
 Idem, ibidem, p. 19. 

188
 Veja-se em Anexo 9, o documento 4. 

189
 http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1970_1979/Basic%20Law-%20The%20Army, consultado em 

27 de Junho de 2011,16:00.   

http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1970_1979/Basic%20Law-%20The%20Army
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pessoa em idade militar consiste “num cidadão israelita, ou num cidadão permanente”
191

 e 

preconiza que “todos os cidadãos com mais de 18 anos, são obrigados a prestar serviço nas 

Forças de Defesa de Israel (FDI), independentemente do sexo: 

a) Para os homens o SMO dura 36 meses, podendo ser chamados até aos 54 anos 

de idade; 

b) As mulheres têm o dever de prestar serviço efectivo durante 24 meses, 

mantendo-se na reserva até à idade de 38 anos.”
192

 Estão dispensadas do SMO, as mulheres 

casadas, grávidas, com filhos ou objecções religiosas. Segundo Victor Ostrovsky “ a 

maioria das pessoas em Israel presta serviço durante trinta, sessenta ou noventa dias por 

ano no quadro de reserva. Incluindo as mulheres solteiras e todos os homens até aos 

cinquenta e cinco anos. Quanto mais alto é o posto, mais tempo se cumpre”.
193

 

       Considera-se também neste Capítulo 1 que “Defesa de Serviço” significa 

serviço regular ou serviço de reserva. O Serviço Regular (que consta no Capítulo 3 e que 

prevê, também, o voluntariado para o serviço regular) significa serviço regular nas Forças 

de Defesa de Israel (FDI) e o Serviço de Reserva
194

 (previsto no Capítulo 4) significa 

serviço nas Forças de Reserva das FDI
195

. 

                                                                                                                                                    

190
 Veja-se em Anexo 9, documento 8. Cfr. 

http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation, consultado em 27 de Junho de 

2011,16:00.  
191

 http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation, consultado em  27 de Junho de 2011, 

16:00. 
192

 DIAS, Ana, Op. Cit, nota 10, p. 22. Veja-se também, em anexo 9. 

http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation, consultado em 27 de Junho de 

2011,16:05.  

“ O Governo de Benjamin Netanyahu perdeu parte dos seus membros por causa da futura lei do serviço 

militar obrigatório. Em Israel o serviço militar é obrigatório para maiores de 18 anos (três para os homens, 

dois para as mulheres). Os cidadãos árabes podem pedir isenção e os judeus ultraortodoxos gozam de 

adiamentos ilimitados, desde que inscritos em escolas de estudo das sagradas escrituras. Este ano, o Supremo 

Tribunal declarou tais excepções inaceitáveis. Milhares de pessoas manifestaram-se a favor do recrutamento 

universal, que entrará em vigor a 1 de Agosto se entretanto não houver nova lei. (…) Ehud Barak vê na 

mudança uma ‘oportunidade histórica’”. CORDEIRO, Pedro, “Israel Tropa para todos matou Governo de 

união”, in Expresso, nº 2073, Lisboa, 21 de Julho de 2012, p. 29. 
193

 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 205. 
194

 Veja-se, a este propósito, uma entrevista realizada a um reservista do Exército Israelita em que afirma: 

“Tenho de proteger a minha casa e família”. RAPOSO, Lumena, in Diário de Notícias, Lisboa, 5 de Janeiro 

de 2009, p. 3. 
195

 Veja-se em Anexo 9, documento 6. Cfr. 

http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation, consultado em 27 de Junho de 

2011,16:25.   

http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation
http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation
http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation
http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation
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               Esta situação ocorre ao nível do Exército, já que na Marinha não existem 

militares israelitas em serviço. Tal assenta em motivos demográficos, em virtude da 

população judia  ser reduzida
196

. 

      Subjacente à legislação, sobressaem condicionalismos políticos, culturais e de 

direitos, liberdades e garantias, isto é, direitos fundamentais: a instituição militar é 

considerada o centro nevrálgico da sociedade israelita; existe a ameaça sistemática de 

terrorismo por parte dos fundamentalistas islâmicos; há obrigatoriedade ao nível 

económico-social por parte do Estado na sociedade israelita, não descurando a participação 

feminina
197

. 

       Em Março/Abril de 2002 a Cisjordânia foi alvo de diversas ofensivas. Muitos 

reservistas tinham sido mobilizados no período anterior. Socorrendo-nos de números para 

exemplificar, em Março de 2002, os que estiveram presentes ascenderam a 95% do total
198

. 

Admitiam “estar a lutar pelo seu país, ou melhor talvez, pela sua segurança e sobrevivência 

no seu país”.
199

 Encontra-se aqui consubstanciada a questão da segurança, sendo de 

salientar que à época Israel era conduzida politicamente por Ariel Sharon. 

Por outro lado, é igualmente importante destacar que se consideram como 

condicionalismos que influenciam a estratégia militar os seguintes: 

 

a) Condicionalismos geográficos: 

     A localização geográfica influenciou a posição estratégica de Israel, assente na 

perspectiva de estrategos israelitas que advogam a falta de “profundidade 

estratégica”
200

 daquele país, o que não permitia continuar a aguentar uma guerra 

intrínseca nem fazer face a conflitos de baixa intensidade
201

. Daí a convicção de 

que qualquer guerra em Israel alastrar-se-ia a território inimigo. 

                                                 

196
  MADEIRA, Emanuel Paulo Gaspar, Op. Cit, nota 9, p. 12. 

197
 DIAS, Ana, Op. Cit, nota 10, p. 22. 

198 WALZER, Michael, A Guerra em Debate, Ensaio Livros Cotovia, Edições Cotovia, lda, Lisboa, 2004, p. 

132. 
199

 Idem.  
200

 PIELLA, Guillem Colom, Op. Cit, nota 176, p. 69. 
201

 O Conflito de Baixa Intensidade (CBI) “é um confronto político-militar limitado, com vista a conseguir 

objectivos políticos, sociais, económicos ou psicológicos. Com frequência, estende-se a diversas fomas que 
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     Assim, é genericamente assumido que “o conceito de transferência de conflito 

teve enormes implicações na doutrina operacional das Forças de Defesa Israelitas 

(FDI), fundamental na estratégia de segurança e defesa, que desde o início optaram 

por tácticas ofensivas, que compensaram a menor potência de fogo com uma maior 

mobilidade e coordenação táctica”.
202

 

      O território de Israel, originário da fundação do Estado, mudou radicalmente 

devido à Guerra dos Seis Dias quando, em Junho de 1967, Israel conquistou 

territórios que lhe permitiram obter vantagem estratégica na frente sul perante o 

Egipto – com a conquista do Deserto
203

 de Sinai, assim como de um “estorvo 

natural” na frente norte perante a Síria - os Montes Golan, bem como a Cisjordânia 

- e o Iraque que se apresenta como uma ameaça real e estratégica desde 1991
204

. 

     Este contexto territorial não teve grande projecção nas directrizes tácticas e 

operacionais das FDI, sustentadas na defesa estratégica. Contudo, influenciou a tese 

de segurança, pois estas zonas apresentavam valências face ao Egipto, Síria e 

Jordânia. Israel para obter a paz com o Egipto cedeu o Deserto de Sinai, assim 

como os Montes Golan, para alcançar o mesmo objectivo relativamente à Síria. 

    Há quem defenda que na situação de uma guerra convencional
205

  a cargo dos 

árabes, a “profundidade estratégica” retomaria o papel crucial para a defesa de 

Israel.             

                                                                                                                                                    

vão desde pressões diplomáticas, económicas e psicossociais até ao terrorismo e insurreição. É geralmente 

confinado a uma área geográfica e caracteriza-se, com frequência, por limitações no armamento, nas tácticas 

e no nível da violência”. Apud, Junta dos Chefes de Estado Maior, EUA, 1985, in RIBEIRO, Henrique M. 

Lages, Op. Cit, nota 14, p. 53. “O CBI corresponde tão só a uma doutrina para o emprego de forças 

americanas em apoio de governos amigos num Conflito de mais baixa intensidade que o da guerra, guerra 

que envolve sempre duas ou mais nações. Será interessante, como base doutrinária, conhecer qual a 

verdadeira acepção destes conceitos na terminologia dos EUA que, por razões óbvias, têm tendência a 

alargar-se ao mundo ocidental. São situações de Conflito acima da competição pacífica e abaixo da guerra, 

com as seguintes categorias operacionais: terrorismo; rebelião/contra-rebelião; manutenção da paz”. Apud, 

LEANDRO, Garcia, Estratégias de Acção, NeD, Nº 73, 1995, p. 64, in RIBEIRO, Henrique M. Lages, Op. 

Cit, nota 14, p. 53.  

202
 PIELLA, Guillem Colom, Op. Cit, nota 176, p. 69. 

203
“O termo deserto entendido de forma clássica, ou seja, os espaços onde não existia presença humana(…). 

Actualmente, este termo é utilizado para classificar os espaços atingidos pela aridez, com quase ausência de 

vegetação e de ocupação humana. Os desertos absolutos não existem”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. 

Cit, nota 82, p. 228. 
204

 PIELLA, Guillem Colom, Op. Cit, nota 176, p. 69. 
205 A Guerra convencional “comporta, essencialmente, o emprego de meios militares, com excepção de meios 

nucleares, combinado com acções de Guerra Fria e, eventualmente (caso de potências nucleares) com 
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b) Condicionalismos demográficos: 

 

   Os desequilíbrios demográficos patentes em Israel e nos países circundantes, 

delinearam um perfil militar em evolução ao longo dos tempos, em virtude da 

imigração judia, do acréscimo da população e das discrepâncias militares entre 

Israel e os seus inimigos.  

Em pleno ano de 2010, deram entrada em Israel aproximadamente “10 mil  

imigrantes ilegais, cerca de 700 por semana só no mês de Novembro. Israel tem vindo a 

construir uma barreira que impeça a entrada de mais imigrantes. No princípio de 

Dezembro, 250 destes escravos, chamados refugiados, todos da Eritreia, um país-fantasma 

que fornece mão-de-obra escrava para vários países, foram aprisionados em 

contentores”.
206

 

       As desigualdades demográficas existentes entre Israel e os seus 

inimigos possibilitavam aos árabes possuírem exércitos profissionais-  ao passo que 

Israel não.  

        Daí que para fazer frente aos exércitos profissionais dos árabes foram 

criadas FDI (Forças de Defesa Israelitas) estruturadas, com um núcleo duro 

profissional, encarregue de garantir a segurança nacional e em caso de guerra estar 

devidamente equipada para tal. Em última instância, em situação de guerra 

convencional, haveria um acréscimo do Exército, contando não só com fileiras de 

homens, mas também de mulheres.  

       Em situação de paz
207

, eram valorizadas as condicionantes 

demográficas em ordem à estabilidade socioeconómica, ao passo que em tempo de 

                                                                                                                                                    

ameaças de extensão da Guerra ao nível nuclear”. Refª A, Vol I, p. 155 in RIBEIRO, Henrique M. Lages, 

Op. Cit, nota 14, p. 159. “(…) eu não sou capaz de salientar suficientemente que a Guerra Convencional 

representa, por si, um maior perigo para a humanidade. O horror da Guerra nuclear tende a fazer com que o 

povo pense que um regresso ‘aos bons velhos tempos da GC’ seria um progresso. Isso seria esquecer o 

inferno de Verdun, Hamburgo e Dresden; acontecimentos análogos seriam bem piores numa futura GC”. 

Apud, BEAUFRE, André, Battlefields in the 1980s, in Unless Peace Comes, Ed. Nigel Calder, 1968 in 

RIBEIRO, Henrique M. Lages, Op. Cit, nota 14, p. 159. “Ausência de vegetação e de ocupação humana. Os 

desertos absolutos não existem.” DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 228.  

206
 ALVES, Clara Ferreira, “Os Escravos do Sinai” in Revista Única, Lisboa, 8 de Janeiro de 2011, p. 89. 

207
 “A paz é a maior parte das vezes considerada com referência à guerra. Pode assim ser definida como a 

situação de um Estado, de um grupo de Estados ou de qualquer outra unidade política que não estão em 

guerra. A alternância dialéctica entre a paz e a guerra aparece aqui como um factor inevitável da evolução 
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guerra
208

, com a mobilização de toda a população, teria que se proceder a soluções 

militares rápidas e eficazes, de maneira a não haver estagnação da economia 

israelita. Neste sentido, a demografia deixou de ser um condicionalismo da 

segurança israelita. 

       Aquando das guerras de 1956 e 1967, este exemplo de Exército foi 

muito eficiente, conduzindo operações ofensivas e agindo Israel estrategicamente. 

Durante a Guerra de Yom Kippur, Israel foi alvo do factor surpresa por parte de 

egípcios e sírios, as FDI estiveram à beira da “bancarrota”, em virtude das suas 

forças permanentes combaterem de maneira defensiva e baseadas no reforço das 

linhas da frente e utilizando inclusivé quem estava na reserva. Mesmo assim, houve 

uma quantidade elevada de baixas nos atacantes por parte de Israel. Devido à 

guerra de 1973, Governo e Exército em Israel aliaram ao campo político-militar a 

tese nuclear e as suas implicações.  

       Ocorreu uma alteração das forças convencionais, da organização da 

sua estrutura miliciana associada a um progresso tecnológico que se mantém até 

hoje, como poderemos esclarecer no capítulo seguinte referente às FDI. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

das sociedades”. BONIFACE, Pascal, Op. Cit, nota 102, p. 267. “Nesta óptica e pensando também em 

Clausewitz, podemos também dizer que a paz é a continuação dos conflitos sem o recurso à guerra e que a 

paz, além de um fim, é também um instrumento da política. E é nesta óptica que vemos o actual 

desenvolvimento das operações de apoio à paz”. BARRENTO, António, Op. Cit, nota 46, p. 91. “(…) e a 

paz é apenas uma ideia utópica que personifica um conceito passível de várias leituras e que têm associadas 

várias emoções. A paz é não fazer guerra”. BALÃO, Sandra Maria Rodrigues, Op. Cit, nota 105, p. 57. “A 

paz é não fazer guerra”. BOBBIO, Norberto, in BOVERO; Michelangelo (org.) Teoria Geral da Política. A 

Filosofia Política e as Lições dos Clássicos, Editora Campus, Lda, Rio de Janeiro, 2000. 
208

 “Se a guerra é o estado mais natural das sociedades humanas, a paz é apenas um intervalo frágil entre dois 

conflitos. Assim, Gaston Bouthoul, denomina a ciência da paz irenologia. A guerra não é verdadeiramente o 

motor de desenvolvimento das sociedades”. BALÃO, Sandra Maria Rodrigues, Op. Cit, nota 105, p. 57. 
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II.2. As Forças de Defesa Israelitas (FDI
209

) 

 

“ Na arte da guerra o melhor é conquistar  

o país inimigo inteiro e intacto.  

Arrasá-lo e destruí-lo não é tão conveniente.  

Do mesmo modo, é melhor capturar um exército 

 ileso do que destroçá-lo; aprisionar um regimento,  

um destacamento ou uma companhia  

na sua totalidade em vez de os destruir”. 

TZU, Sun, A Arte da Guerra,  

Bertrand Editora lda, 

 Lisboa, 2009, p. 21. 

 

II.2.1. Resenha histórica 

 

        As Forças de Defesa Israelitas (FDI) foram criadas oficialmente em 31 de 

Maio de 1948, posteriormente à fundação do Estado de Israel. Incorporam oficialmente 

organizações paramilitares, incluindo o Haganah
210

, Palmach
211

, Irgun
212

 e Lehi
213

. 

                                                 

209
 “FDI são designadas em hebraico por tzahal. As FDI são um desenvolvimento evolutivo e natural da 

haganah, tendo herdado a partir dele o Estado-Maior General e o seu chefe, as unidades de combate, as 

formações operacionais e logísticas, a aquisição e fabrico de armas, serviços de intelligence e sistemas de 

mobilização. Foram as FDI, descendentes da haganah, que levou ao fim a campanha militar que o haganah 

tinha começado na Guerra da Independência”. In http://www.mfa.gov.il/mfa, consultado em 21 de Junho de 

2011, 16:15.Veja-se também em Anexo, o documento 10. 

210
 “O Haganah, em hebraico ‘defesa’, foi uma organização paramilitar judaica de carácter sionista, que se 

iniciou ainda no decénio de 20 e lutava contra os pogroms, a ocupação britânica na Palestina e também 

contra a população originária de árabes na Palestina. Foi com base no haganah que as Forças de Defesa de 

Israel foram formadas, não só pelo treino militar dos seus membros, como pela sua proximidade com a 

Agência Judaica, de Ben-Gurion. Vários israelitas conhecidos e que ocuparam postos importantes na vida de 

Israel fizeram parte do haganah, como Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Ariel Sharon, Rehavam Zeevi, Dov 

Hoz, Moshe Dayan, Yigal Allon e Ruth Westheimer”. In http://pt.wikipedia.org/wiki/Hagan%C3%A1, 

consultado em 15 de Janeiro de 2012, 17:00. 
211

 “O Palmach foi fundado em 1941, com o objectivo de defender a Terra de Israel de qualquer ataque vindo 

das Forças do Eixo. Yitzhak Sadeh foi nomeado seu primeiro comandante. Eram as forças regulares de 

combate da haganah, o exército não oficial da Yishuv (comunidade judaica), durante o Mandato Britânico da 

Palestina. Foi constituída em 15 de Maio de 1941 e pela guerra de 1948 já contava com três brigadas e 

auxiliares combates aéreos, navais e serviços de intelligence. Em Novembro de 1947, o palmach chegou a ter 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paramilitar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sionista
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pogrom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_de_Defesa_de_Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_de_Defesa_de_Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Judaica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ben-Gurion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israelita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ariel_Sharon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rehavam_Zeevi
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dov_Hoz&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dov_Hoz&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moshe_Dayan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yigal_Allon
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruth_Westheimer&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hagan%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Sadeh
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yishuv
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandato_Brit%C3%A2nico_da_Palestina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandato_Brit%C3%A2nico_da_Palestina
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 No tocante à haganah
214

 (defesa em hebraico), as suas premissas colocaram 

enfoque no carácter nacional e sionista. Assim, a haganah é a organização responsável por 

assegurar a criação/existência da força militar do povo judeu, com o propósito de assegurar 

e garantir a preservação da independência política no território de Israel. As missões da 

haganah consistem, nesse sentido, em: a) defender a comunidade judaica de eventuais 

ataques, incluindo contra a sua propriedade e dignidade; b) defender o princípio sionista e 

os direitos políticos do povo judeu em Israel; c) defender o território israelita da ofensiva 

do inimigo fora das suas fronteiras, considerando as suas capacidades e circunstâncias 

                                                                                                                                                    

5000 membros e foi de importância fundamental para o estabelecimento do Estado de Israel. Unidades de 

comando do palmach integraram a haganah e acabaram por se tornar o núcleo das Forças Armadas de Israel 

a partir de 1948. É conhecida também por ter conduzido o Massacre de Ein al Zeitun”. In 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palmach, consultado em 15 de Janeiro de 2012,17:00. 

212
 " O Irgun, ‘Organização Militar Nacional na Terra de Israel’, também denominada ‘Organização Militar 

Nacional’, foi uma organização paramilitar sionista que operou durante o Mandato Britânico da Palestina 

(1931 - 1948). Foi criada em 1931 em Israel, como resultado de uma cisão na haganah. A irgun diferia da 

haganah, no sentido de que realizava operações de represália e atentados contra militares britânicos e, em 

alguns casos, até mesmo civis (como na explosão do King David Hotel). Situação que era rejeitada pela 

haganah, que era um braço ligado à central política do Yishuv e tinha preocupações sobre não manchar a 

imagem dos judeus para conseguir mais apoio internacional. A irgun lutou principalmente para exercer 

pressão contra o Livro Branco britânico. Foi classificada por alguns como organização terrorista, embora o 

Mandato Britânico tenha banido este termo para se referir ao grupo em 1947. Após a proclamação do Estado 

de Israel, em 1948, a maior parte dos integrantes da irgun se juntou à haganah e integrou-se ao Exército 

regular da Guerra de Independência. Alguns dos antigos membros da organização também ajudaram a formar 

o partido Herut ("Liberdade"), criado no fim do mesmo ano. O Herut foi a matriz do actual Likud, partido de 

direita israelita”. In http://pt.wikipedia.org/wiki/Irgun, consultado em 15 de Janeiro de 2012,17:20. 

213
 “Lehi, acrónimo hebraico para Lohamei Herut Israel, significa Lutadores para a Liberdade de Israel, 

também conhecido como Stern Gang - como chamavam as autoridades britânicas na Palestina
,
 foi um grupo 

armado sionista que operava clandestinamente no Mandato Britânico da Palestina entre 1940 e 1948. O seu 

principal objectivo era expulsar os britânicos da Palestina para permitir a livre imigração de judeus para a 

região e criar um Estado judaico (Israel).
 
O lehi surgiu a partir de uma dissidência do irgun, quando este se 

recusou a prosseguir a luta armada contra os britânicos no início da Segunda Guerra Mundial. Liderados pelo 

seu fundador Abraham Stern, o lehi foi descrito como uma organização terrorista pelas autoridades britânicas 

e pelo mediador das Nações Unidas Ralph Bunche, e chamado de ‘um grupo criminoso de terroristas’ pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. O lehi foi responsável pelo assassinato em Novembro de 1944, 

no Cairo, do Lord Moyne, além de realizar outros ataques contra autoridades britânicas e árabes residentes na 

Palestina - como o Massacre de Deir Yassin. O recém-formado governo israelita em 1948 proibiu a 

organização sob uma lei antiterrorismo aprovada após três dias do assassinato, em Setembro daquele ano, do 

mediador da ONU Folke Bernadotte. Mais tarde, Israel concedeu uma amnistia geral para os membros do 

lehi em 14 de Fevereiro de 1949. Em 1980, o grupo foi homenageado com a instituição da Fita lehi, uma 

condecoração militar que antigos membros da organização têm o direito de usar”.In 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lehi, consultado em 15 de Janeiro de 2012,17:25. Veja-se igualmente em  

http://www.idf.il, 21/06/2011, 16:00.  http://www.idf.il/1503-en/Dover.aspx, consultado em 15 de Janeiro de 
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políticas. Assim, a  haganah encontra-se ao serviço de toda a nação e de todo o movimento 

sionista. Os seus ex-líbris são: a sua bandeira (é azul e branca) e o hino nacional (o 

hatikva). Qualquer homem ou mulher judeus, dispostos e capazes de realizar as tarefas da 

defesa podem alistar-se na haganah, que assim educa os seus membros para assumir e 

reforçar a aliança entre o povo judeu e Eretz, Israel
215

. 

      Em termos de história militar são inquestionáveis os êxitos militares dos 

Estados árabes que rodeiam Israel. Todavia, constituem excepção a questão do Líbano em 

1982 e não menos importante, os percalços da Segunda Intifada
216

. 

Por outro lado, sempre se verificou existir uma preocupação em estabelecer a 

destrinça entre quantidade e qualidade em questões militares e no caso de Israel, de que 

nos ocupamos, a realidade confirma-o, também.  

De facto, aquando da Guerra da Independência, o núcleo das FDI defendeu que o 

processo para contornar a discrepância demográfica, entre judeus e árabes teria que 

assentar na criação de um corpo formado por um Exército, composto por soldados e armas, 

para fazer frente garantidamente às Forças Militares Árabes, bem equipadas com armas e 

soldados, e primando, sobretudo, pela quantidade. Assim, “a aplicação de uma Força 

ofensiva em Israel não buscava a destruição física dos exércitos inimigos, antes diminuir a 

sua capacidade de sustentar as suas operações”. 
217

 

       Parece-nos, assim, ser possível afirmar que as tropas israelitas melhor 

equipadas, estruturadas, treinadas que as árabes, aumentaram as suas capacidades bélicas e 

reduziram a desproporcionalidade que efectivamente existia em termos numéricos. 

       No entanto, esta hegemonia israelita em termos de armamento, parece só 

recentemente ter dado sinais de evidência.  

        De facto, se atentarmos nos factos históricos disponíveis, no período 

imediatamente posterior à sua independência, Israel foi como que “assolado” pelos 

exércitos do Egipto, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, situação que terá estado na origem da 
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Guerra da Independência (Maio de 1948- Julho de 1949). Através de uma organização que 

parece ter provado a sua eficácia, as FDI foram capazes de superar as vantagens numéricas 

de mão-de-obra e armamento disponível dos seus inimigos árabes
218

. 

    No que concerne à defesa territorial, estava estruturada com base nos kibbutz 

(fortes que se dissiminavam ao longo da fronteira e “em unidades de soldados colonos, os 

Nahal”
219

). Consistia num “tipo de defesa periférica, constituída por fortificações que se 

protegiam umas às outras pelo fogo cruzado e escalonado por todo o território, permitindo 

assim uma resistência eficaz contra o inimigo”.
220

 

      Seguindo a caracterização do soldado israelita proposta por José Alexandre, 

“o exército israelita era considerado um exército do povo”.
221

 Os seus oficiais eram 

provenientes de diversos escalões da sociedade. Destacamos o Tsahal
222

, o Palmach
223

 e o 

Gadna
224

.  

Na sua linha de pensamento, “o nível cultural e moral do soldado israelita era dos 

mais elevados, senão mesmo o mais elevado do mundo”.
225

 Nesse sentido, Israel enquanto 

Estado que sempre viveu num ambiente hostil desde a sua independência, estabeleceu 

progressos em termos de armamento militar, detendo as suas próprias indústrias de defesa, 

o que lhe permitiu assegurar a sua “auto-subsistência”. As “indústrias militares” tinham 
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como função “a produção de equipamento bélico”
226

 e rapidamente adquirem o estatuto de 

“maior entidade geradora de emprego em Israel”.
227

  

Do ponto de vista cronológico, nos primeiros anos de existência do Estado, Israel 

foi assolada por problemas de segurança. Tomamos como exemplos os navios que foram 

impedidos de atravessar o Canal do Suez; os terroristas constantemente infiltrados em 

Israel, a partir dos países árabes vizinhos para realizar ataques, enquanto os militares 

egípcios aumentaram a sua presença na Península do Sinai. 

Em Outubro de 1956, o Egipto e a Síria assinaram uma aliança militar tripartida, 

aumentando a ameaça militar iminente que Israel teve que enfrentar. Em 29 de Outubro de 

1956, Israel lançou uma campanha de 8 dias (a Campanha do Sinai), durante o qual as FDI 

assumiram o controlo da Faixa de Gaza e da Península do Sinai. Contudo, em virtude da 

pressão internacional, Israel foi retirando, por etapas, tropas destes territórios. A retirada 

foi concluída em Março de 1957. Forças das Nações Unidas foram posicionadas ao longo 

da fronteira Israelo-Egípcia e aos navios israelitas foi assegurado o direito de passagem, 

através do Estreito de Tiran
228

. 

      Em 1966, as indústrias militares de Israel “exportavam 40 milhões de dólares 

em armas e para mais de 30 países”.
229

 

      Aquando da Guerra dos Seis Dias, em 1967, as FDI possuíam armas em 

qualidade inferior às utilizadas pelos árabes, uma vez que estes recebiam dos soviéticos 

armas novas, como sucedia nos casos da Síria e do Egipto, ou então possuíam armamento 

britânico, como era o caso da Jordânia. Israel dispunha de sistemas demodé, oriundos dos 

tempos da Segunda Guerra Mundial. 

      O decénio seguinte foi relativamente tranquilo, permitindo que Israel e as FDI 

se desenvolvessem. 
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        Em Maio de 1967, o Egipto aumentou a sua presença militar no Sinai, 

expulsou as forças da ONU e na fronteira Israel-Egipto fechou o Estreito de Tiran à 

navegação israelita. 

A Guerra dos Seis Dias em 1967, foi sem sombra de dúvida um marco histórico 

para as FDI
230

. Como consequência da guerra, estas adquiriram preponderância em termos 

tecnológicos, a qual se estendeu aos vários ramos das Forças Armadas. Passamos deste 

modo a enunciá-los: 1) na Força Aérea, contou com a oferta de aviões de combate de 

última geração por parte dos EUA; 2) na Armada, contou com navios fabricados 

localmente; 3) no Exército (em quantidade superior) com carros de combate, sendo a 

artilharia reduzida, mas compensando com capacidade de comando, controlo e 

comunicações, em número superior aos seus inimigos
231

. 

        As FDI lançaram então um ataque preventivo
232

 contra o Egipto, iniciando a 

Guerra dos Seis Dias. A Jordânia respondeu com ataques contra Israel, despoletando uma 

resposta das FDI. O conflito também eclodiu com a Síria no norte. Ao longo de seis dias, 

as FDI assumiram o controlo da Península do Sinai e a Faixa de Gaza, o Egipto e a 

                                                 

230
 “ O espírito democrático das Forças de Defesa de Israel (FDI) , reflexo do sentimento de um povo 

soberano.” HECKERT, Américo Adnauer, “A Chefia e a Liderança nos Conflitos Árabe-Israelenses”, in 

Military Review, Nº 1, Edição Brasileira, Leavenworth, 1º trimestre 1991, p. 28. 
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que Diz Respeito a Todos”, Público, Lisboa, 11 de Setembro de 2003, p. 3 in RIBEIRO, Henrique M. 
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Cisjordânia (incluindo Jerusalém Oriental), da Jordânia e as Colinas de Golan, do lado da 

Síria
233

. 

      Após a Guerra dos Seis Dias, Israel esperou que o sucesso militar alcançado 

fosse conducente a uma paz tendencialmente permanente com os seus vizinhos árabes, 

com base na Resolução nº 242
234

. No entanto, todas as tentativas de abertura diplomática 

suscitadas por parte de Israel foram rejeitadas. 

       Pouco depois do final da Guerra dos Seis Dias, o Egipto iniciou a guerra de 

atrito contra Israel, com acções esporádicas ao longo do Canal do Suez, com confrontos 

localizados que provocaram muitas baixas em ambos os lados, entre 1967 e 1970, ano em 

que foi conseguido um novo cessar fogo entre Israel e o Egipto. 

       Em 6 de Outubro de 1973, data do início da Guerra de Yom Kippur (o dia 

mais sagrado do ano judaico), o Egipto e a Síria lançaram um ataque surpresa, coordenado, 

contra Israel, tendo as forças egípcias atravessado o Canal do Suez e as forças sírias 

entrado nas Colinas de Golan. Mais de três semanas depois, na sequência de pesadas 

batalhas, as FDI superaram os ganhos iniciais e o Egipto e a Síria avançaram para o lado 

ocidental do Canal do Suez e para os arredores da capital síria, Damasco. Negociações no 

ano seguinte levaram a acordos de retirada, nos termos dos quais Israel se retirou de parte 

dos territórios capturados pelas FDI, durante a Guerra do Yom Kippur. 

         Até 1973, uma guerra convencional era a ameaça que mais se receava que 

pusesse em causa a integridade daquele Estado. 

       No entanto, na sequência da Guerra Yom Kippur surgem novas ameaças, e 

multiplicam-se as armas de destruição maciça. Assim, posteriormente à Guerra de Yom 

Kippur, a postura de Israel – assente na opção por um exército melhorado em termos 

qualitativos - alterou-se, dado que após este acidente, as FDI não podiam continuar a 

apostar somente na qualidade, para combater exércitos em grande quantidade e com 

espírito de iniciativa estratégica. 
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      A estas mudanças corresponderam também, consequentemente, 

transformações políticas (o estabelecimento da paz entre Israel e o Egipto, o falhanço da 

Síria para obter a paridade com Israel e os intuitos iraquianos, com vista a assegurar o 

estatuto de potência regional), que se traduziram na crescente discrepância entre Israel e os 

seus inimigos, nomeadamente a Organização para a Libertação da Palestina (OLP). 

      Primeiramente, foi a OLP quem colocou o problema palestiniano na agenda de 

trabalhos, quer internacional quer israelita, e forçou a retirada hebraica dos territórios 

ocupados, procurando conseguir a erosão da sociedade israelita. Em 1979, Israel e o Egipto 

assinaram um acordo de paz, de acordo com os termos do qual, Israel se retirou totalmente 

da Península do Sinai. 

       Mas, o facto é que a situação suscitada, aparentemente por iniciativa da OLP, 

reforçou a convicção e a opção de Israel relativamente às suas Forças Armadas. Assim,  

não descurando da qualidade, passa a apostar também num acréscimo numérico das suas 

Forças Armadas, as FDI, coadjuvadas pela inovação tecnológica e pela progressiva 

aquisição de um estatuto respeitável perante os oponentes. Assim alcançaram, na 

hierarquia de poderes regional, a posição de país detentor das forças com maior poderio da 

região
235

. “Israel também possui a hegemonia na esfera não-convencional, ao ser o único 

país do Médio Oriente que possui engenhos nucleares e vectores capazes de bater qualquer 

objectivo inimigo”.
236

 

   Israel foi compelido a delinear respostas tais como, na óptica de Guillem Piella, 

“o fortalecimento da dissuasão e o desenvolvimento de medidas de defesa activas dentro 

das fronteiras de Israel. O comando estratégico das FDI encarrega-se do desenvolvimento 

de medidas de defesa activas e passivas, que agrupam os serviços de intelligence, as forças 

aéreas e as forças de operações especiais e têm como missão defender Israel de qualquer 

ameaça à sua segurança, sobretudo também não convencional”.
237

 

          Sob um prisma militar e atendendo às suas limitações em termos territoriais 

e demográficos, a única solução viável seria provocar um acréscimo das capacidades 
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operacionais e tácticas israelitas através, por exemplo, da mobilidade táctica e 

coordenação, reduzindo a opção por guerras em que a força impera. 

Repetidos ataques a cidades do norte de Israel pela OLP, conduziram à 

deflagração da Operação “Paz para a Galileia”, em 1982. As FDI entraram no sul do 

Líbano e foi eliminada a maior parte da infra-estrutura da OLP na região. Até Maio de 

2000, as FDI permaneceram numa zona de segurança estreita no sul do Líbano, para 

proteger o norte de Israel contra os ataques por elementos hostis naquele país. 

         Em Dezembro de 1987, a Primeira Intifada eclodiu na Cisjordânia, 

Jerusalém Oriental e Faixa de Gaza. Foi iniciada pelos palestinianos no campo de 

refugiados em Gaza. Ao longo da Primeira Intifada, os palestinianos realizaram milhares 

de ataques contra civis israelitas e soldados, utilizando por exemplo cocktails molotov, 

granadas de mão e explosivos
238

. 

A partir do decénio de 90 do século XX, enquanto se procedia à 

profissionalização do Exército, houve factores que possibilitaram um acréscimo da força 

das FDI, tais como
239

: a) O aumento demográfico e consequente evolução da população e 

emigração de judeus; b) Progresso tecnológico associado ao aumento da capacidade de 

força das FDI e profissionalização do Exército. Todavia, esta profissionalização não abarca 

a eliminação do Exército de base miliciana, porque a sua existência assenta em questões de 

socialização, que em situação de guerra continuam a ser de primordial relevância. 

     As organizações Hamas
240

 e Jihad
241

 Islâmica, classificadas como terroristas, 

levaram a cabo numerosos ataques dentro de Israel durante o ano de 1990, incluindo os 

atentados suicidas realizados pelos palestinianos. 

        Em 1993, Israel e a OLP assinaram os Acordos de Oslo, depois de anos de 

negociações de paz. Partes da Cisjordânia, incluindo os seus centros de população, foram 
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entregues por Israel à Autoridade Palestiniana. Israel e a Jordânia assinaram um acordo de 

paz em 1994. 

        Em Setembro de 2000, os palestinianos lançaram a Segunda Intifada. 

Centenas de civis e soldados israelitas foram mortos em ataques terroristas palestinianos, 

que incluíam numerosos atentados suicidas e ataques em cidades israelitas. 

       Em Março de 2002, após um atentado suicida do Hamas, as FDI realizaram a 

“Operação Escudo Defensivo”, para eliminar a infra-estrutura terrorista palestiniana na 

Cisjordânia. Operações realizadas pelas FDI em cidades palestinianas na Cisjordânia, 

conduziram a uma diminuição dos ataques terroristas palestinianos dentro de Israel. A 

construção de uma barreira de segurança entre Israel e a Cisjordânia também terá 

contribuído para o declínio do terrorismo palestiniano
242

. 

        Em Agosto de 2005, todos os cidadãos militares israelitas foram deslocados 

de Gaza. 

       Perante este cenário, em Julho de 2006, o governo israelita “deu o mote” para 

o desenrolar de um ataque aéreo contra o hezbollah, com o intuito de atingir três 

propósitos. Passamos a enunciá-los: “criar condições para a entrega dos soldados raptados, 

degradar a capacidade militar do Hezbollah e empurrar o governo libanês a aceitar a 

Resolução 1559 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSONU)
243

 e assumir a 

soberania no Sul do Líbano”.
244

 

A acrescer ao objectivo político, as FDI não descuravam outro objectivo: 

“reforçar a sua imagem dissuasora”.
245

 

         Em 12 de Julho de 2006, terroristas do hezbollah
246

 lançaram um ataque 

contra soldados das FDI, patrulhando a fronteira Israelo-Libanesa dentro de territórios 

                                                 

242
 http://www.idf.il, consultado em 23 de Junho de 2011, 17:10. 

243
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/92/PDF/N0449892.pdf?OpenElement, 

consultado em 18 de Janeiro de 2012, 18:00. 

244
 BARROSO, Luís Fernando M, Op. Cit, nota 216, p. 13. 

245
 Idem. 

246
 Veja-se em Anexo, documento 7. 

http://www.idf.il/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/92/PDF/N0449892.pdf?OpenElement
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israelitas. O ataque instigou a Segunda Guerra do Líbano
247

. A guerra durou 34 dias e 

terminou com a aprovação da Resolução 1701 da ONU
248

. Esta Resolução retoma e atribui 

ênfase às resoluções nºs 425
249

, 426
250

 e 427
251

 de 1978, estipulando o seguinte: este 

diferendo consubstancia uma problemática da ordem internacional e também o motivo das 

hostilidades está ligado com a questão da “definição, manutenção e controlo da fronteira 

israelo-libanesa”.
252

 

Durante a Segunda Guerra do Líbano, quer as capacidades militares das FDI, quer 

o próprio hezbollah, ficaram significativamente degradados devido aos múltiplos e 

sucessivos ataques aéreos e operações terrestres no Líbano
253

.  

Na linha de raciocínio de Luís Barroso, aquando da Guerra do Líbano, foi posto 

em causa o poderio militar das FDI, referindo-se inclusivé a alguns handicaps de cariz 

                                                 

247
 Veja-se também a este propósito a 12 de Julho de 2006 Israel iniciou “uma ofensiva militar contra as 

designadas forças irregulares do movimento Hezbollah, que operam a partir do interior do Estado libanês”. 

LEANDRO, Francisco José, “Optar sem escolher”, in Jornal do Exército, Nº 556, Ano XLVII, Lisboa, 

Novembro de 2006, p. 16. 
248

 http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8808.doc.htm, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 17:00. 

Veja-se também a este propósito que “o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a Resolução nº 

1701. Esta Resolução mandata a UNIFIL (United Nations interim Force in Lebanom), para além das tarefas 

decorrentes das Resoluções nºs 425, 426 de 1978, para: monitorizar o cessar-fogo; acompanhar e apoiar as 

Forças Armadas Libanesas no seu emprego na zona Sul, designadamente ao longo da Blue Line em 

simultâneo com a retirada das Forças de Defesa de Israel (FDI); coordenar as actividades anteriores com os 

governos de Israel e do Líbano; Apoiar o regresso voluntário dos deslocados; Apoiar as Forças Armadas do 

Líbano no sentido de que a área entre a Blue line e o Rio Litani esteja livre de pessoal armado, armamento e 

outros dispositivos que não pertençam às forças da UNIFIL ou às Forças Armadas do Líbano; Apoiar o 

Governo libanês nos seus pedidos à segurança das fronteiras e outros pontos de entrada, de modo a evitar a 

entrada no Líbano de material militar”. LEANDRO, Francisco José, Op. Cit, nota 247, pp. 16,17. 
249

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/368/70/IMG/NR036870.pdf?OpenElement, 

consultado em  18 de Janeiro de 2012, 18:04. 
250

 Idem. 
251

 Idem, ibidem. 
252

 LEANDRO, Francisco José, Op. Cit, nota 247, pp. 16,17. 
253

  Durante este conflito, que teve lugar entre 11 e 17 de Agosto de 2006, Israel registou “a morte de 172 

indivíduos (dos quais 52 civis), 600 feridos, entre 300 000 a 500 000 deslocados e cerca de 600 000 hectares 

de floresta destruída por fogos causados por foguetes lançados do território do Líbano.” Idem, p. 21. “No 

norte a Golani (considerada a melhor unidade especial) e a Ergoz, mais especializada em operações contra-

terroristas ao longo da fronteira com o Líbano. No centro a Tzanhamin, Nahal e a Duvedevan que é a unidade 

de intervenção e de contra-terrorismo empregue nos territórios ocupados. No sul a Givati, Sholduuz (que 

pertence à Força Aérea) e é totalmente helitransportada: Finalmente como reserva a Lotar Eilat que pertence 

à marinha. Com todo este arsenal Israel está em 4 frentes: a frente israelita- que é o próprio território de 

Israel, aonde a polícia é responsável pela segurança dos cidadãos; a frente palestiniana- na Cisjordânia e na 

faixa de Gaza, aonde a segurança dos colonatos judeus é assegurada pelo exército israelita; a frente norte- na 

fronteira com o Líbano, aonde a missão principal assegurada pelo exército é prevenir os ataques das forças do 

Hezbollah ajudadas pela Síria; os ataques terroristas em Israel na Cisjordânia e em Gaza, efectuados pelos 

activistas do Hamas não controlados (segundo Israel) pela Autoridade Palestiniana”. SILVA, Sérgio, Op. Cit, 

nota 62, pp. 11,12. 

http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8808.doc.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/368/70/IMG/NR036870.pdf?OpenElement
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estratégico, responsáveis pela derrocada militar israelita
254

. Neste sentido, atendendo à 

“esgrima” hezbollah/FDI, é importante salientar que as FDI além da metodologia adoptada 

durante a campanha no Líbano e das dificuldades verificadas ao nível da liderança, bem 

como do controlo de cariz operacional e estratégico, se depararam com o hezbollah, que 

enveredou por uma “roupagem” de pendor assimétrico, apelidada por W. S. Lind de 

“Guerra de Quarta Geração (G4G)”.
255

 No seu entender, o exemplo paradigmático desta 

tipologia de guerra é, sem sombra de dúvida, a postura atacante do hezbollah, que “se 

vangloriou” com o sucesso alcançado, superando o “mais sofisticado exército do Médio 

Oriente”.
256

 

      No que respeita ao arsenal terrestre, as FDI viram destruídas cerca de 60 

viaturas (25 carros de combate Merkava
257

 e 2 helicópteros)
258

. Não obstante o seguimento 

pela via aérea, as FDI viram-se “de pés e mãos atados” para fazer frente ao lançamento de 

rockets no território israelita
259

. O Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de então, o 

General Dan Haloutz, optou por uma estratégia assente no recurso ao poder aéreo, para 

fazer frente e exterminar o hezbollah. Foi esta a solução considerada mais viável, na 

medida em que o governo israelita não queria enveredar por uma ofensiva terrestre, sob 

pena das perdas serem elevadíssimas.     

                                                 

254
 “ Uma fé demasiado forte no poder aéreo; o usual método de combater conforme a guerra anterior, neste 

caso o Kosovo, onde o poder aéreo da NATO foi considerado um factor de sucesso; a utilização 

contraproducente do poder aéreo contra um adversário assimétrico; a melhoria da capacidade tecnológica do 

Hezbollah, falhas no emprego inadequado de forças regulares-activo e reserva- em missões que devem ser 

executadas por forças com treino especial, são outra das razões”. BARROSO, Luís Fernando M, Op. Cit, 

nota 216, p. 13. 
255

 “ E que Thomas Hammes explica de forma evolutiva e detalhada no seu livro The Sling and the Stone. A 

Guerra de 4ª Geração (G4G) tem como finalidade primária modificar, directa ou indirectamente, a opinião 

dos líderes adversários, demonstrando que o preço a pagar pelas suas intenções é demasiado elevado para os 

objectivos em jogo”. BARROSO, Luís Fernando M, Op. Cit, nota 216, p.13. 
256

 “As perdas das forças israelitas são muito pesadas (120 mortes e 750 feridos), as quais, se traduzidas de 

acordo com factores demográficos, poderiam corresponder a 7000 baixas no Exército Americano. Por seu 

lado, as perdas do Hezbollah saldaram-se entre 600 a 800 mortos, o que corresponde a cerca de 20% dos seus 

efectivos empenhados directamente no conflito”. BARROSO, Luís Fernando M, Op. Cit, nota 216, p. 14. 
257

 “Os israelitas, impedidos por razões de ordem política de adquirir o Chieftain britânico, iniciaram em 

1970 o desenvolvimento de um carro original, nascido da experiência em combate e destinado ao ambiente 

operacional do Médio Oriente; Boa protecção, motor à frente, portas traseiras no casco”. PINTO, Renato 

Marques, Os Carros de Combate: Olhando para o futuro, Lisboa, 1985, p. 98. 
258

 BARROSO, Luís Fernando M, Op. Cit, nota 216, p. 14. 
259

 “Os meios de defesa aérea Hawk, Patriot e Arrow não foram concebidos para defesa anti-míssil do tipo 

katiusha, embora, juntamente com a aviação, tenham sido eficazes contra Unmanned Aerial Vehicles (UAV) 

lançados pelo Hezbollah. Um deles chegou a ser abatido por um F-16 L”. BARROSO, Luís Fernando M, 

Op. Cit, nota 216, p. 14. 
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     A prova viva consistiu na perícia do hezbollah no ataque fulminante, “8 

minutos para disparar e reposicionar-se algumas centenas de metros”.
260

 O modus operandi 

das FDI  primou por uma postura defensiva, e pior que tudo não valorizaram o ímpeto de 

combate do hezbollah, assente num arsenal topo de gama, constituído por equipamentos 

tais como: “mísseis anti-carro, anti-navio, meios de comunicação e de vigilância”
261

, numa 

arquitectura organizada e numa preparação de grande envergadura. A acrescer a isto, as 

FDI não dispunham de um plano alternativo, apenas daquele que haviam definido - assente 

numa ausência de visão estratégica, assim como no desempenho de forças reservistas. 

    Para ilustrarmos os três níveis hierárquicos em articulação com as tipologias do 

poder, baseamo-nos no modelo de David Barno. 

 

Organização piramidal das FDI
262

 

 

 

Da facção israelita, cuja acção se pode considerar corresponder a uma Guerra da 

Terceira Geração (G3G), constatamos que as suas iniciativas se dirigiam para o desenrolar 

da ofensiva militar perante Forças Armadas tradicionais. Toda a parafernália logística, 

                                                 

260
 BARROSO, Luís Fernando M, Op. Cit, nota 216, p. 14. 

261
 Idem. 

262
 Idem,ibidem, p. 18. 
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informativa e arquitectónica foi delineada para confrontos tácticos a ocorrer no futuro. Em 

termos de logística das FDI, verificou-se um fracasso em virtude de ser “muito pesada em 

consumos e manutenção, motivados essencialmente pela insegurança das linhas de 

comunicações”.
263

 

A denominada Guerra da Terceira Geração (G3G) assumia como pressuposto “a 

defesa do lar e da família, no seu sentido mais imediato”.
264

  

     Em suma, as ofensivas entre as FDI e o hezbollah demonstraram que este 

último se encontrava “muito bem organizado, treinado e equipado”.
265

 Ficou evidente que 

as FDI não reuníam o leque de informações apropriadas, o planeamento estratégico da 

campanha não foi eficiente e as suas forças não estavam bem treinadas, para enfrentar esta 

tipologia de combate. Do outro lado, o hezbollah demonstrava possuir um equipamento de 

“tecnoguerrilha”
266

, na linha da frente em relação aos equipamentos manuseados pelos 

exércitos ocidentais.  

       A lição daqui retirada pelas FDI foi a de que cometer deslizes pode 

comprometer a sobrevivência, pelo que procederam deste modo a uma alteração 

fundamental nas suas forças, tendo por base o conhecimento adquirido no âmbito desta 

experiência mal conseguida
267

. Só a partir de 2001, as FDI responderam com mais eficácia 

aos ataques perpetrados pelo hezbollah
268

. 

      O hezbollah desenvolveu uma estratégia, com vista a obter informações das 

FDI através de grupos orientados por iranianos. Tinham uma primeira unidade, com a 

missão de recolha de informação sobre “as FDI, as suas bases e objectivos potenciais no 

território de Israel. Uma segunda unidade, foi encarregue da pesquisa electrónica e outra da 

contra-informação e contra-espionagem, para anular os esforços da Mossad”.
269

 Quanto às 

destrinças entre as FDI e a Mossad, iremos explaná-las num capítulo autónomo, 

                                                 

263
 Ibidem. 

264
 WALZER, Michael, Op. Cit, nota 198, p. 133. 

265
 BARROSO, Luís Fernando M, Op. Cit, nota 216, p. 20. 

266
 Idem, p. 21. 

267
 Idem, ibidem. 

268
 LACOSTE, Yves, Op. Cit, nota 122, p. 281. 

269
 BARROSO, Luís Fernando M, Op. Cit, nota 216, p. 15. 
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explorando também a importância da Mossad para a Estratégia de Segurança e Defesa 

(ENSD) de Israel. 

       Na perspectiva de Delcy Doubrawa, os exércitos árabes são marcados por um 

elevado grau de eficiência a nível do combate defensivo
270

. Foi anunciado pelo Porta-voz 

das Forças de Defesa de Israel que “as FDI não dão muita atenção a cerimonial nem a 

disciplina formal, como os exércitos ocidentais. A disciplina está limitada a assuntos 

essenciais: não é um fim em si mesma. Nisso há coerência com as origens da Força e com 

a rigorosa ênfase no igualitarismo”.
271

 Para os estrategos israelitas, enveredar por 

guerras
272

 curtas e ofensivas surgia como a melhor opção a considerar. Na primeira 

situação, por possibilitar uma redução de recursos do ponto de vista económico, humano e 

militar. Na segunda, por permitir ataques surpresa por parte das FDI, com grande 

capacidade de iniciativa e com grande mobilidade/ coordenação tácticas
273

. 

O objectivo residia em que, face às ofensivas a perpetrar, os centros populacionais 

permanecessem intocáveis. 

                                                 

270
 A experiência militar israelita baseia-se na aprendizagem e correspondente apreensão de técnicas de 

combate oriundas do Ocidente. Realçam-se como premissas as que passamos a enunciar: 1) Atribuições 

múltiplas para todas as unidades em que qualquer tipo de combate. Reina a organização e preparação; 2) 

Rapidez no reagrupamento de forças em todos os níveis, com flexibilidade e adaptabilidade ao combate; 3) 

Rapidez na mudança de um dispositivo defensivo para outro ofensivo, de forma a decidir o combate; 4) 

Ênfase na mobilidade e habilidade de atravessar qualquer terreno; 5) Rapidez na concentração de forças num 

determinado sector mesmo que tenham que ser corridos riscos em sectores secundários; 6) Buscar o combate 

na rectaguarda do inimigo; 7) Tentar penetrações profundas nos dispositivos inimigos, ultrapassando pontos 

fortes em áreas bem definidas; 8) Emprego do poder aéreo na decisão do combate terrestre”. DOUBRAWA, 

Delcy G., “A Experiência Militar de Israel”, in A Defesa Nacional- Revista de Assuntos Militares e 

Estudo de Problemas Brasileiros, Nº 728, Nov/Dez 86, p. 47. 
271

 “A nível conclusivo há alguns pontos essenciais a considerar: a) Desorganização/Desestruturação total: 

instalações humildes e provisórias; viaturas descuidadas; pessoal com uniforme descuidado e também a nível 

de cuidados pessoais. Todavia, dentro deste quadro militar geral até certo ponto ‘primitivo’ deparamo-nos 

com um Exército que se situa entre os três melhores do mundo, onde se realçam dois factores: o carácter 

objectivo e a eficiência a nível operacional. b) Questão da disciplina. Pautam-se por premissas de disciplina 

distintas das ocidentais. Para as FDI é considerado supérfluo a apresentação pessoal, as maneiras de 

tratamento e o acatamento hierárquico”. HIGGINS, George A., “O nível operacional da Guerra: as 

concepções alemã e norte-americana”, in A Defesa nacional- Revista de Assuntos Militares e Estudo dos 

Problemas Brasileiros, Nº 726, Jul/Ago 86, pp. 107-110. 
272

 Considera os principios da guerra nos vectores que passamos a elencar: “objectivo ; ofensiva; economia 

de força; concentração de força; manobra; unidade de comando; simplicidade; surpresa; segurança”. 

BREEMER, Jan S., “Estatísticas, Propriedades e os Princípios de Guerra. Porque não existe uma Teoria de 

Guerra Unificada?”, 2006. 
273

 PIELLA, Guillem Colom, Op. Cit, nota 176, p. 73. 
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Noutra medida, as FDI conquistavam terreno inimigo e faziam vingar as suas 

ofensivas com grandes resultados, como ficou evidente em operações de que se podem 

destacar como exemplos: a Guerra dos Seis Dias, a Campanha de Sinai e a invasão do 

Líbano
274

. A Guerra de Yom Kippur consubstancia o terror das FDI, uma vez que se 

verificou um ataque surpresa da Síria via Norte e do Egipto via Sudoeste, o que fez com 

que Israel perante tal situação, nomeadamente o seu exército, fosse compelido a combater 

no terreno interno. 

        Após este acontecimento, verificou-se uma reestruturação dos exércitos e da 

armada israelitas, com vista à estruturação e constituição de uma força coesa e com 

equilíbrio, capaz de assumir uma posição inegável de superioridade, também em termos 

numéricos. Em termos operacionais, mantiveram a linha de orientação no sentido da aposta 

em guerras curtas e ofensivas. 

        Em suma, analisando a modernidade dos exércitos com base na sua história, 

as FDI associaram a precisão, mobilidade e capacidade de fogo, em ordem a desenvolver 

actividades em conjunto com propósitos militares, atendendo à salvaguarda de civis e 

extermínio de inimigos, simultaneamente em tempo e número reduzidos. 

      Sob o ponto de vista de Luís Barroso, as FDI
 
são encaradas como “forças 

armadas de primeira linha, com equipamento de alta tecnologia, altamente treinadas, são 

acima de tudo, as mais eficazes do Médio Oriente”.
275

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

274
 Idem, p. 74. 

275
 BARROSO, Luís Fernando M, Op. Cit, nota 216, p.13. 
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II.2.2. Organização e estrutura das FDI 

 

Figura 14: Estrutura das FDI
276

 

  

 

                                                 

276
 http://dover.idf.il/IDF/English/about/structure/default.htm, consultado em 16 de Julho de 2011,18:00. Por 

seu lado, Victor Ostrovsky considera em termos de hierarquia militar que o chefe do ramo militar é um 

Tenente- General que tem ao ombro “um emblema que consiste numa espada cruzada com um ramo de 

oliveira, mais duas folhas de figueira. Ao contrário dos Estados Unidos, as FDI são basicamente um Exército 

com vários ramos, tais como a Marinha e a Força Aérea. Os chefes desses ramos, Majores-Generais, usam o 

símbolo da espada e da oliveira, mas só uma folha de figueira. Um posto abaixo deles estão os Brigadeiros-

Generais, os chefes dos vários ramos dos serviços secretos do Exército. O Chefe do corpo dos serviços 

secretos do Exército tem o mesmo posto, Major-General, que os chefes de Estado-Maior da Marinha, Força 

Aérea, Forças Terrestres, batalhões de tanques e sistema jurídico militar. O director dos serviços secretos da 

Marinha tem um posto abaixo”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 258. Veja-se 

também, em Anexo 10. 

http://dover.idf.il/IDF/English/about/structure/default.htm
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II.2.3. Operações Militares 

 

    O Corpo feminino de militares israelitas, apelidado de Chen (acrónimo da 

expressão hebraica Cheil Nashim) incluído nas FDI, foi criado pela Lei do Serviço de 

Defesa em 8 de Setembro de 1949, que salientou os trâmites de recrutamento extensível às 

mulheres de origem judaica.  

    Nos inícios do século XX, as chen foram como que incorporadas em 

organizações militares marcadas pela subversão, tais como: Bar-Giora, Hashomer, Gedud 

Ha’avoda, Haganah, Etzel, Nili e Palmach. Quando se aglutinaram com as FDI, foram 

relegadas para segundo plano nas missões de combate, passando a exercer tarefas 

administrativas, logísticas, de transmissão ou de intelligence
277

. 

      Sob a alçada dos britânicos em pleno início do século XX, a incorporação de 

mulheres não foi acolhida pela organização militar Hashomer, e é apenas em 1930 com o 

aparecimento do exército Haganah, que as mulheres ocupam a posição defensiva numa 

guerra que durou 3 anos
278

. 

     Data da Primeira Guerra Mundial a autorização dada pelo Haganah,  para que 

várias mulheres pudessem prestar serviço em unidades de comando inglesas, aquando da 

oposição às forças do Eixo
279

. 

     Em 1948, data da guerra israelo-árabe, o Haganah “contava com 10 000 

mulheres nas suas fileiras para um efectivo de 50 000 homens”.
280

 Foi a última vez que se 

defrontaram, em virtude das unidades compostas por homens e mulheres (unidades mistas) 

apresentarem baixas superiores às que englobavam apenas homens, o que se explica pelo 

facto de “o inimigo árabe, quando colocado numa situação de rendição perante as forças 

hebraicas, não o pode fazer por motivo de orgulho, preferindo lutar até à morte do que 

entregar-se a mulheres”.
281

 

                                                 

277
 DIAS, Ana, Op. Cit, nota 10, p. 22. 

278
 MADEIRA, Emanuel Paulo Gaspar, Op. Cit, nota 9, p. 13.    

279
 Idem. 

280
 Idem, ibidem. 

281
 Ibidem. 
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      Havia também do lado dos oficiais, preocupação face às mulheres militares de 

serem alvo de atitudes desumanas, se capturadas pelas forças inimigas. Actualmente, em 

situações hostis e de confronto, são automaticamente removidas para as fileiras da 

rectaguarda. O cenário sofre uma transformação com o aumento da imigração masculina, a 

qual é destacada e integrada nas unidades de combate, “facilitando a vida” às mulheres, 

que ficam sobretudo disponíveis para as tarefas a desenvolver nos kibbutz.  

      Trilhando o raciocínio de Emanuel Madeira, em “cada quatro soldados um é 

do sexo feminino”.
282

 

     A este propósito Dina Ripsman Eylon, num artigo dedicado à Chen, elucida o 

motivo desta realidade que, na sua perspectiva, decorre de três vectores sócio-políticos, a 

saber: 

a) “As mulheres-soldado que serviram durante a Segunda Guerra Mundial nos 

Serviços Auxiliares, e que depois se juntaram à Chen, excediam em termos 

numéricos as formadoras femininas da Palmach, que haviam desempenhado 

funções de combate; 

b) Os partidos religiosos da oposição opunham-se ao Serviço Militar Obrigatório 

(SMO) feminino, alegando razões morais; 

c) As desigualdades de género na sociedade israelita reflectiam-se no seu exército”.
283

 

 

     Consideram-se alguns dados datados de 1995, em que as militares que 

“exerciam funções relacionadas com a qualidade representavam cerca de 32, 6%; 39,1% na 

área da administração e manutenção. Em contraponto, somente 6,4% eram oficiais; 4,6% 

eram instrutoras de combate, 1,7% técnicas; 1,9% condutoras e 13,7% não possuíam 

classificação”.
284
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 Ibidem. 

283
 DIAS, Ana, Op. Cit, nota 10, p. 22. 

284
 Idem. 
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     Em 2000, as fronteiras do Estado de Israel com a Jordânia e o Egipto foram 

protegidas por unidades femininas. A companhia Carcal (número total de mulheres é 

equivalente ao dobro dos homens), foi preparada para controlo de fronteiras em risco de 

narcotráfico e terrorismo
285

. O ano de 2000 é também marcado pela incorporação de 

mulheres em unidades de artilharia, infantaria, armamento e elites combatentes. 

Actualmente é lugar comum os Kevah, isto é, militares do sexo feminino, pertencerem ao 

Quadro Permanente (QP) e desempenharem funções de pilotos da Força Aérea
286

. 

      A imagem da militar israelita transmitida pela indústria cinematográfica não 

corresponde à realidade. É ponto assente que os cargos por ela ocupados, podem ser desde 

professora, a assistente social ou até a administrativa. 

Desde 1998 e até muito recentemente, o número de soldados femininos que se 

tornaram secretárias tem diminuído bastante. No decénio de 80 do século XX, o número de 

secretárias atingiu o seu maior número. Decorreu uma Comissão chefiada pelo ex-Director 

de Recursos Humanos, Yehuda Segev, que apresentou recomendações a respeito do 

serviço prestado por mulheres nas Forças Armadas
287

. 

II.3. Estratégia de Segurança 

 

      De acordo com o disposto no site das FDI, como conceito operacional a 

segurança consiste em “formar uma resposta à ameaça ao Estado de Israel e proteger a sua 

população, contra a ameaça do terror e da actividade criminosa”.
288

 

                                                 

285
 Idem, ibidem. 

286
 “De acordo com dados estatísticos referentes a 2004, cerca de 450 mulheres israelitas serviam em forças 

de combate. Recentemente, foi possível observá-las nas arriscadas operações de evacuação dos últimos 

colonatos judeus, na Faixa de Gaza”. DIAS, Ana, Op. Cit, nota 10, p. 22. 
287

 http://dover.idf.il/IDF/English/News/Up_Close/2007/08/0101.htm, consultado em 27 de Junho de 2011, 

16:35. 

288
 Para Joseph Nye, a segurança “pode ser tomada por certa em tempos de paz, mas todos os mercados 

operam no interior de um enquadramento político. A segurança é como o oxigénio, é fácil tomá-lo por certo 

até começarmos a perdê-lo e depois não conseguimos pensar noutra coisa”. NYE, Joseph S., Op. Cit, nota 

81, p. 223. Consideram-se três vectores fundamentais na Estratégia de Segurança: “a ameaça, os princípios 

do conceito operacional e a resposta. Israel enfrenta ameaças diversas daí: 1) continuar os ataques terroristas, 

incluindo tiroteios, cargas explosivas, veículos manipulados e homens-bomba; 2) contrabando de armas, 

explosivos e cargas explosivas em Israel; 3) início de actos violentos e actividades terroristas através de 

http://dover.idf.il/IDF/English/News/Up_Close/2007/08/0101.htm
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 O objectivo e missão da Polícia em Israel, consiste em contribuir para a 

manutenção da qualidade de vida dos cidadãos a par do combate à criminalidade. Nesta 

medida, lida com problemas de segurança interna e apresenta unidades anti-terroristas 

especiais, “unidades de segurança da vizinhança, centros de comando de patrulhas armados 

e programas de treino”
289

, em virtude das ameaças constantes terroristas, as quais 

conduzem os cidadãos a participar activamente na salvaguarda/ protecção das suas 

comunidades. Assim, em 1974 é criada “uma Guarda civil comunitária, com vista à 

manutenção de unidades de segurança, centros de comando, patrulhas armadas e 

programas de treino”
290

, integrada deste modo na Estratégia Nacional de Segurança do 

Estado de Israel. 

 

II.3.1. Resenha histórica 

 

   A Estratégia de Segurança israelita apresenta princípios fundados aquando da 

criação do Estado de Israel em 1948, e implementados posteriormente ao ano de 1973, 

tendo-se mantido imutáveis ao longo do tempo. 

      Em virtude dos acontecimentos ocorridos no ano de 2006 no Líbano, 

procedeu-se a uma reorganização/ reestruturação do enquadramento defensivo, que iremos 

explanar de seguida. 

         A segurança nacional de Israel alicerça-se em Forças Armadas que, com a 

consequente modernização e adopção de novas tecnologias, condicionantes operativas, 

                                                                                                                                                    

assimilação da população árabe local. Nos princípios do conceito operacional destacam-se: a) a prevenção do 

terror e das armas que emana da Judeia e Samaria em Israel; b) a prevenção da passagem descontrolada de 

pedestres, automóveis e carga da Judeia e Samaria em Israel; c) a transferência de minimização de armas de 

Israel para as áreas controladas pela Autoridade Palestiniana; d) a prevenção de tiro eficaz contra a população 

israelita e instalações de infra-estrutura vital; e) a aplicação da lei. Como resposta as FDI são responsáveis 

pela activação de funcionamento do cerco de segurança tanto no seu lado oriental como ocidental. O Torch, 

sistema de comando e controle operacional no centro de comando, foi desenvolvido por Elbit Systems. A sua 

implementação no Comando de Forças Terrestres é parte do Projecto Digital de Forças Terrestres”. In 

http://www.securityfence.mod.gov.il, consultado em 25 de Junho de 2011, 18:00. 

289
 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/State/THE+STATE-+Law+Enforcement.htm, 

consultado em 25 de Junho de 2011,18:05. 
290

 Idem. 

http://www.securityfence.mod.gov.il/
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/State/THE+STATE-+Law+Enforcement.htm
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orgânicas e procedimentos decorrentes da Revolução nos Assuntos Militares (RMA)
291

, 

são reconhecidas, pelo menos pelo mundo dito ocidental, como hegemónicas do ponto de 

vista convencional e nuclear no Médio Oriente. 

       A 1 de Novembro de 2010 realizou-se em Telavive uma conferência sobre 

segurança interna
292

, à qual presidiu o Vice-Ministro das Relações Exteriores, Daniel 

Ayalon, tendo sido debatidas questões referentes à importância de assegurar a segurança 

nacional, à experiência/ know-how de actividades israelitas ligadas ao contra-terrorismo, 

com o objectivo de poder vir a travar a onda de violência e o recrudescimento de 

criminalidade, aliada aos progressos tecnológicos perpetrada por organizações, como as 

anteriormente referidas. 

       O Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros, Daniel Ayalon, frisou no seu 

discurso a relevância desta conferência, já que a temática abordada se referia a uma 

constatação da realidade característica do momento presente. Apresentou igualmente o 

programa de cooperação científico- tecnológico existente entre os EUA e Israel, como um 

modelo que deve ser expandido. Sobressaíram nesta conferência temáticas como: 

actividades de contraterrorismo internacional; segurança nacional e protecção; experiência 

de know how com os seus parceiros em todo o mundo; cooperação global na luta contra o 

crime e a violência. Em particular, aflorou-se a importância e relevância das ameaças 

terroristas patentes no Estado de Israel.  

       Atendendo à conjuntura internacional actual e ao que se pode intuir para um 

futuro próximo, será necessário que se proceda a um empreendedorismo no que se refere à 

tarefa de adaptação das Forças Armadas israelitas, à modernização que se impõe pela 

globalização, adaptando a estrutura de forças existente. 

                                                 

291
 “As mudanças internas na estrutura das FDI e a sua relação com a sociedade israelita respondem, em 

palavras de Cohen, Eisenstadt e Bacevich a uma Revolução na Segurança Israelita que está a fracturar a base 

social e militar da defesa israelita. Esta mudança, facilmente equiparável à RMA, pretende preservar a 

supremacia militar israelita mediante uma profunda transformação das suas Forças Armadas. As tecnologias 

vinculadas com a RMA- Sistemas C4ISTAR, armamento inteligente e sofisticadas plataformas- estão a dotar 

as Forças Armadas da capacidade para bater praticamente qualquer objectivo inimigo com uma precisão e 

efectividade sem precedentes”. PIELLA, Guillem Colom, Op. Cit, nota 176, p. 78. 

292
 http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa%20events/conferences, consultado em 25 de Junho de 2011, 18:25. 

http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa%20events/conferences
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Ao nível do debate sobre estas questões, considera-se que em termos 

proporcionais, consoante a proliferação nuclear aumenta, acrescem os conflitos de baixa 

intensidade, tendendo igualmente a diminuir o número de guerras. 

        De há cinquenta anos para cá não voltámos a ser confrontados com uma 

guerra nuclear, mas o facto é que a capacidade necessária para tal tem vindo a ser 

reforçada. Assim, a ameaça persiste. 

       O interesse por parte de Israel no armamento nuclear justifica-se pelo 

ambiente de hostilidade em que está inserido, além de que os Estados circundantes são 

também produtores de armas biológicas e químicas. 

       Há que percorrer um caminho prudente, já que um aumento de países 

nucleares estará potencialmente associado a mais perigos, enquanto uma proliferação 

moderada conduziria a um “mundo mais saudável”, porque o bom senso e o equilíbrio 

tenderiam a ser mais comuns
293

. 

     Há um receio por parte dos Estados árabes no que concerne ao programa 

nuclear de Israel e à posição dos EUA de não estarem preocupados com essa realidade, 

focando-se apenas, naquela região, na Síria e no Irão como ameaças à paz devido ao 

nuclear. 

Têm-se exercido pressões para que Israel assine o Tratado de Não Proliferação 

Nuclear (TNPN), extinguindo a capacidade produtiva de armamento nuclear e procedendo 

a ligações diplomáticas com os países vizinhos, de modo a assegurar paz e a evitar a 

proliferação do arsenal nuclear. Do ponto de vista internacional e na opinião de alguns, 

Israel é “considerado o país mais perigoso do mundo”.
294

 Nesse sentido, também se 

destaca na cena internacional o armamento nuclear iraniano
295

. 

                                                 

293
 PEREIRA, João Serra, “Mais escorpiões na garrafa?” in Negócios Estrangeiros, Número 13, Instituto 

Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, Outubro 2008, p. 76. 
294

 “Os europeus estão convencidos de que Israel é a maior ameaça para a paz no mundo (opinião de 59%). 

Os portugueses têm opinião algo diferente da média. Israel está num confortável quarto lugar (55%), em 

confronto directo com os EUA”. NAVES, Luís, “Israel é o país mais perigoso do mundo”, in Diário de 

Notícias, Lisboa 4 de Novembro de 2003, p. 7 
295

 Veja-se em Anexo, documento 13. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  104 

 

 

       Em suma, o “ingrediente” para o combate eficaz ao terrorismo, consistirá 

numa acção unificada por parte de todos os elementos e Estados interessados em fazer a 

paz
296

.  

         O terrorismo é prejudicial e nocivo para os Estados, prejudicando e 

destabilizando a ordem mundial, contaminando-a com terror, não estando imune a este. A 

fórmula para combater eficazmente o terrorismo consiste numa acção incisiva por parte de 

todos os Estados em ordem à paz, permitindo uma permuta de informações, intelligence, 

capacidade operacional e tecnologia, o que pressuporia por seu lado, que todos os Estados 

teriam interesse nesse mesmo status quo. 

      Quanto à estratégia de segurança de Israel esta é, sem dúvida, defensiva
297

. 

Fala-se do “Sistema de Defesa de Mísseis Balísticos para interceptar objectos nas últimas 

fases de voo-o míssil Arrow- e possivelmente Sistemas de Intercepção Primária de Mísseis 

Balísticos, com o objectivo de destruir vectores balísticos e de cruzeiro nas primeiras 

etapas de voo”.
298

 

 

                                                 

296
 “Deve-se contribuir para o reforço da cooperação nos estados ao nível de intercâmbio de informações, 

tecnologia, inteligência e capacidade operacional para enfrentar o terror global. Na sua perspectiva o 

terrorismo prejudica por um lado os estados e por outro perturba a ordem mundial existente sendo um 

disseminador de medo. Nenhum país está imune ao terror. A maneira de combater o terrorismo e derrotá-lo é 

um passo á frente dos terroristas e combinar forças. Sendo Israel um país na linha da frente da luta contra o 

terror, sente a obrigação de compartilhar a sua experiência e conhecimento com outros países do mundo. 

Ayalon apresentou a cooperação tecnológica e científica entre os EUA e Israel como um modelo que deve ser 

expandido para os estados adicionais, e convidou os delegados de todos os países representados na 

conferência, incluindo ministros, para estabelecer relações de confiança bilaterais baseadas nesses 

princípios”. In www.mfa.gov.il/MFA, consultado em 25 de Junho de 2011, 18:27. 
297

 “Durante uma Conferência, em 15 de Novembro de 2009, no Saban Forum, um dos institutos estratégicos 

mais importantes do país, Netanyahu em pessoa identificou três desafios para a segurança de Israel: o 

primeiro, um Irão nuclear, que ameaça varrer Israel do mapa. O segundo, os ataques de mísseis de 

organizações como o Hamas ou o Hezbollah. O terceiro desafio para a paz é a tentativa de negar a Israel o 

seu direito à autodefesa. Tal é o objectivo do Relatório Goldstone da ONU sobre Gaza. Para o Primeiro-

Ministro, o problema não se limitava ao juiz Goldstone ou a organizações humanitárias, e Israel não era o 

único país debaixo de mira. ‘Estejam certos que este relatório da ONU não é um problema exclusivo de 

Israel. Ele ameaça impedir os movimentos de todos os Estados que lutam contra o terrorismo”. (“PM 

Netanyahu Addresses the Saban Forum”, 15 de Novembro de 2009, www.mfa.gov.il)  in WEIZMAN, Eyal e 

KEENAN, Thomas, “Israel e a terceira ameaça” in Le Monde Diplomatique, nº 45, II Série, Lisboa, Julho 

de 2010, p. 16. 
298

 PIELLA, Guillem Colom, Op. Cit, nota 176, p. 76. 

http://www.mfa.gov.il/MFA
http://www.mfa.gov.il/
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II.3.2. Enquadramento actual 

 

       Israel é um Estado com raízes no judaísmo, contudo rodeada de Estados 

inimigos maioritariamente muçulmanos. 

    Jerusalém é considerado “o lugar mais sagrado do judaísmo”.
299

 É o palco 

privilegiado do prestar juramento
300

. Esta cerimónia de juramento “para alguns jovens é o 

ponto mais alto da adolescência, para outros da sua curta vida”
301

, isto é, uma espécie de 

“ritual de iniciação” dos soldados das Forças de Defesa de Israel (FDI). 

      No tocante ao ritual de iniciação, organizam-se em fileiras de soldados 

trajados a rigor com uniforme respectivo, dispostos geometricamente numa orientação 

lateral. Na base deparam-se com o Muro Ocidental (ou Muro das Lamentações
302

) e os 

seus movimentos são subordinados a um superior. No lado oposto, o público organiza-se. 

      No desenrolar da cerimónia de iniciação/juramento, admitem que quem veste 

este uniforme prima pelo orgulho em envergá-lo, assim como o quipá (pequeno barrete 

judaico)
303

. Há todo um ritual de resposta em hebraico à voz de um comando, carregando 

espingardas M-16. Em seguida, entoam com entusiasmo canções nacionalistas de Israel, 

                                                 

299
 PEREIRA, Marco, “Em festa no Muro das Lamentações-Destino Improvável” in Revista Tabu, nº 251, 

Lisboa, 24 de Junho 2011, p. 4. 
300

 Na Fortaleza de Massada “várias unidades das Forças de Defesa de Israel levam ali a cabo os juramentos 

dos seus novos recrutas, concretizados com a renovação da promessa gritada de que Massada não voltará a 

cair”. PEREIRA, Marco C., “O Último Baluarte Judaico”, Op. Cit, nota 138, p. 6. 

301
  PEREIRA, Marco, Op. Cit, nota 299, p. 5. 

302
 “Tocar o Muro das Lamentações é um acto sagrado para todo e qualquer judeu. Todos os anos, mais de 

mil cartas endereçadas a Deus chegam à Cidade Santa de Jerusalém. Umas pedem benesses, outras 

agradecem-nas, outras ainda falam de familiares falecidos. A todas os corrreios dão seguimento. 

Independentemente do credo de quem as escreve, cada carta é colocada no Muro das Lamentações. Estas 

cartas têm origem em depressão, tensão ou sofrimento. Pedem a cura de um membro da família ou a paz, 

num casal ou entre Israel e os países árabes. Alguns pedem bens materiais. Chamamos-lhes listas de 

compras”. Apud. MCCARTHY, Rory, The Guardian, 20.12.2009 in PIRES, Ana Cardoso, “Correios Cartas 

Destinatário: Deus Endereço: Jerusalém” in Courrier Internacional, Número 168, Lisboa, Fevereiro 2010, 

pp. 84, 85. “ (…) Muro das Lamentações: o muro ocidental do Segundo Templo. Ainda em 1967, antes de 

Israel ter conquistado Jerusalém na Guerra dos Seis Dias, esta zona servia de depósito para incineração do 

lixo. Hoje, centenas de judeus peregrinam a Jerusalém para rezar diante das suas pedras. O Muro das 

Lamentações é o local de culto mais sagrado para os seguidores da Torá”. CARRASCO, Tiago, Op. Cit, 

nota 63, p. 52. 

303
 PEREIRA, Marco, Op. Cit, nota 299, p. 7. 
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recebendo abraços e saudações. No dia seguinte ao entardecer, inicia-se o sabat e o 

descanso obrigatório. 

     “Descem as escadarias da cidade velha (Cidade Santa) em direcção ao Kotel 

(Muro das Lamentações
304

). São em grande parte haredim ultra-ortodoxos, facilmente 

identificáveis pelos trajes negros
305

, pelos chapéus antiquados (borsalinos, fedoras, 

shtreimels, kolpiks, trilbys e outros) e pelos seus peots, os cabelos encaracolados que lhes 

pendem das têmporas”.
306

 Vêm acompanhados das esposas e mediante as premissas morais 

de tzniut vestem uma indumentária que prima pela simplicidade, com braços e pernas 

tapados
307

. 

Há também uma afluência de judeus hadis (os denominados crentes 

convencionais); estudantes de yeshivá
308

 e grupos de defensores acérrimos dos novos 

soldados das FDI. “Os haredim
309

 ocupam posição frontal e predominante face ao Muro e 

num grande minyan (grupo de oração) professam e apelam a Deus, embalando-se na 

direcção das pedras milenares”.
310

 Com o anoitecer os soldados posicionam-se atrás, 

comemorando de forma mais entusiástica com cantos nacionalistas e gritos, não 

descurando a bandeira como símbolo nacional, hasteada com o mote “Am Yisrael chai”
311

 

(O Povo de Israel vive). 

                                                 

304
 “O Muro das Lamentações é também chamado Muro Ocidental, é o local mais sagrado dos judeus. Esta 

pequena muralha, situada na Cidade Velha de Jerusalém, é o único vestígio do antigo Templo mandado erigir 

por Herodes e destruído pelos romanos no ano de 70. Liderados por Tito, os romanos apenas deixaram de pé 

este pedaço para mostrar às gerações futuras a grandeza dos seus soldados. O nome do monumento decorre 

do hábito judeu de se acercar do local para chorar a destruição do Templo e lamentar a dispersão do seu 

povo. Criado em 1948, Israel apenas obteve o controlo sobre o local em 1967, após a Guerra dos Seis Dias. 

Em 2000, João Paulo II tornou-se o primeiro Papa a rezar junto ao Muro e a entrar numa sinagoga, onde 

pediu desculpa por séculos de perseguição dos católicos aos judeus”. MCCARTHY, Rory, Op. Cit, nota 

302, p. 85. 
305

 “Um judeu ultra-ortodoxo é reconhecível pela forma como se veste”. Idem.  

306
 PEREIRA, Marco, Op. Cit, nota 299, p. 7. 

307
 Idem. 

308
  Yeshiva significa academia rabínica. 

309
 Ou piedosos. 

310
  PEREIRA, Marco, Op. Cit, nota 299, p. 7. Veja-se também “ A leitura da Tora, o livro sagrado do 

judaísmo, acompanha as orações junto ao Muro das Lamentações”. MCCARTHY, Rory, Op. Cit, nota 302, 

p. 85. 

311
  PEREIRA, Marco, Op. Cit, nota 299, p. 7. 
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    O recrutamento é cauteloso, disponível on line na “Agência Judaica com 

destino a Israel” e prevê que: “o serviço militar é obrigatório para todos os cidadãos e 

residentes permanentes”.
312

 Para cidadãos estrangeiros processa-se da seguinte forma: 1) 

adquire-se a nacionalidade israelita; 2) emigração para Israel (aliyah). Os cidadãos 

estrangeiros sujeitam-se, assim, a um regime especial em virtude da distância da sua terra 

de origem. 

      Consideram-se também os Chayal boded (“soldados solitários das Forças 

Armadas”), os quais possuem privilégios em relação aos originários de Israel, dado que 

“não têm família em Israel para lhes lavar a roupa, para lhes cozinhar, enviar encomendas 

ou ouví-los kvetch (queixar-se) nos fins-de-semana de folga”.
313

 Há toda uma preparação/ 

treino em ordem à incorporação. 

       No tocante à proveniência dos soldados, são distintas as suas nacionalidades a 

julgar pelas suas fisionomias “israelitas louros e ruivos, ashkenazis (oriundos da Europa 

central), sefarditas (ascendentes longínquos ibéricos), mizrahi (oriundos de Leste com 

devoção ao Médio Oriente e Norte de África) e outros grupos. Sobressaem ainda os 

soldados “Beta Israel etíopes”, grupo que os governantes israelitas auxiliaram depois da 

guerra civil e da consequente fome, mediante as operações Moses (1984), Joshua (1985) e 

Solomon (1991), com o patrocínio da CIA. Nesta operação foram libertos judeus no Sudão 

pelas forças aéreas (aviões comerciais da EL AL)
314

. 

      No que diz respeito às motivações para se alistarem nas FDI, uma das 

principais fontes de motivação é a devoção à causa sionista. 

      Temos o exemplo do depoimento de um emigrante que testemunhou que 

“durante o treino, gritavam-me na cara a toda a hora, fui gaseado, forçado a prosseguir dias 

a fio sem comer, dormir, tomar duche ou trocar de roupa. Éramos também obrigados a 

dormir a céu aberto durante os invernos miseráveis do deserto”.
315

 

                                                 

312
 Idem, p. 5. 

313
 Idem, p. 6. 

314
  Idem, ibidem. 

315
 Idem, p. 7. 
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      Breve síntese conclusiva 

     Israel “americanizou em grande medida a doutrina, organização, táctica e 

tecnologia das FDI”.
316

 

     As FDI estão numa “era posheroica”, sendo bem patente uma destrinça entre o 

campo civil e o campo militar
317

. Esta nova fase inicia o processo de modernização do 

papel das Forças Armadas e também da redesignação do conceito de Defesa Nacional, 

relativamente ao qual passam a ter uma percepção negativa devido a situações de 

antiterrorismo, assassinatos e ocupação, para garantir a segurança em Israel diariamente.     

Contudo, transformam as directrizes das FDI como uma força convencional e destruindo o 

potencial operativo do seu Exército, ao distrair efectivos com propósitos de guerra 

irregular. 

     As FDI têm “hospedado” conceitos, como por exemplo o de Operações 

baseadas em efeitos ou guerra em rede, sem previamente se proceder a uma análise crítica 

sobre a sua posição. 

       Todavia, a existência de um grande poderio militar com um acréscimo de 

instrumentos políticos, sociais e mediáticos disponibilizados para operações militares é um 

facto. 

      No tocante aos militares no activo, consideram-se 176, 500 (Exército-133,000; 

Marinha-9,500 e Força Aérea-34,000). Como paramilitares destacam-se 8,050. Na reserva 

encontram-se 565,000 (Exército-500,000; Marinha-10,000; Força Aérea-55,000)
318

. 

         Assim, Israel socorre-se do seu arsenal militar em variadas situações: 1) 

numa situação de invasão militar; 2) destruição das suas forças militares; 3) uso de armas 

nucleares contra o seu território; 4) e sujeição das suas cidades a ataques de armas 

biológicas ou químicas. 

        Contudo, há uma grande dificuldade demonstrada por Israel em dissuadir a 

ameaça, que não só o Hamas mas também o Hezbollah representam. 

                                                 

316
 PIELLA, Guillem Colom, Op. Cit, nota 176, p. 78. 

317
 Apud, LUTTWAK, Edward, N: “A Post-Heroic Military Policy”, Foreign Affairs, Volume 75, número 

4, Julho-Agosto de 1996, in PIELLA, Guillem Colom, Op. Cit, nota 176, pp. 33, 34. 
318

 The Military Balance 2011, The International Institute for Strategic Studies, Routledge, London, p. 313. 
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        Em virtude do sentimento de guerra instalado em Israel, um Exército por si 

só não constitui uma garantia de segurança
319

. Nesta medida, atendendo a que Israel é 

considerada uma nação guerreira, defrontar o inimigo é considerado uma questão de 

honra
320

. 

         Sem sombra de dúvida, a bagagem moral aliada à perícia técnica das FDI foi 

o móbil das sucessivas vitórias israelitas, não descurando o papel primordial dos serviços 

de informações
321

, nomeadamente da Mossad
322

, que é precisamente aqui, neste contexto, 

que deve ser equacionada
323

. Na linha de pensamento de Pedro Nascimento, como serviço 

de informações
324

 que é, adopta uma postura sempre activa e agressiva, sendo “um dos 

símbolos mais acabados do status israelita”.
325

 

        Na perspectiva da Professora Sandra Balão, quando referimos os serviços 

secretos, “temos que pensar nestas forças das intelligence não como uma realidade em 

termos individuais, de um país em particular mas, sobretudo, como uma teia que se 

estabelece à escala global e que, longe de ‘cooperar’ é, na maioria dos casos extremamente 

competitiva entre si”.
326

 

                                                 

319
 Veja-se também a este propósito que “o poder de Israel na região é muitas vezes associado às suas forças 

armadas, arsenal nuclear e serviços de actuação clandestina (a Mossad)”. HAGER, Nicky, “Aqui trabalham 

espiões israelitas”, in Le Monde Diplomatique, edição portuguesa, nº 47, II Série, Lisboa, Setembro 2010, 

p. 15. 
320

 “O que faz da Mossad o símbolo mais acabado do status israelita”. OSTROVSKY, Victor e HOY, 

Claire, Op. Cit, nota 2, p. 108. 
321

 “Todos os Estados minimamente organizados possuem este tipo de organizações, que se tornam 

infinitamente apreciadas em tempo de paz armada ou guerra iminente”. BESSA, António Marques, Op. Cit, 

nota 7, p. 123.  
322

 ALEXANDRE, José António da Costa Granjo Marques, Op. Cit, nota 219, p. 120. 
323

 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 73. 
324

 Sir William Stephenson no prefácio de A Man Called Intrepid afirmou que “os serviços de informações 

são uma condição necessária para as democracias, de modo a evitarem reveses e possivelmente até mesmo a 

destruição total; os serviços secretos são uma arma essencial, talvez até a mais importante; mas por ser 

secreta é também a mais perigosa”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 15. Além 

disso, há ainda que considerar que “ o contributo dos serviços de informações no combate ao terrorismo pode 

ser sistematizado em quatro tarefas distintas: reduzir a ameaça terrorista, eliminando-a ou desarticulando-a; 

reduzir a vulnerabilidade a ataques terroristas; apoiar outras entidades a gerir as consequências de atentados; 

e providenciar aconselhamento na área da protecção de segurança”. RIBEIRO, António Silva, “Os Serviços 

de Informações no combate ao terrorismo” in Estratégia, Volume XV, Instituto Português da Conjuntura 

Estratégica, Lisboa, 2005, p. 129. 
325

 NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, Mossad. O seu papel estratégico na política 

externa israelita, IESM, Lisboa, 2008, p. 14. 

326
 BALÃO, Sandra Maria Rodrigues, Op. Cit, nota 105, p. 53. 
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II.3.3. A Mossad como instrumento de combate à subversão
327

 

 

“O mundo da intelligence, à semelhança do  

vislumbre de São Paulo sobre o Céu,  

é frequentemente visto no espelho 

 como aquilo que não é”. 

THOMAS, Gordon,  

Os Espiões de Gedeão-  

O poder e o envolvimento da Mossad no mundo,  

Prefácio, Lisboa, 1999, p. 419. 

 

 

 

II.3.3.1. Breve resenha histórica 

 

          A criação da Mossad
328

 tem origem na Haganah (significa defesa em 

hebraico), que consistia numa milícia judaica, incumbida da segurança dos judeus 

residentes na Palestina, sob o domínio britânico do princípio do século XX, e que foi 

depois “transformada”, abarcando três serviços vitais de Defesa Israelita.  

                                                 

327
 A subversão é “uma forma da estratégia se manifestar num conflito contra um poder estabelecido; a 

contra subversão é a forma utilizada pelo poder para se lhe opor. A subversão usa a iniciativa, a contra-

subversão é, normalmente, reactiva. É a luta conduzida no interior de um território, por uma parte dos seus 

habitantes, ajudados e reforçados ou não do exterior, contra as autoridades de direito ou de facto 

estabelecidas, com a finalidade de lhes retirar o controlo ou, no mínimo, paralisar a sua acção”. 

BARRENTO, António, Op. Cit, nota 46, pp. 246-258. Veja-se também a este propósito que “a subversão é, 

por natureza própria e definição, toda a acção de alcance político-social desencadeador de um processo de 

mudança rápida, de afectação social ampla e profunda, geralmente desencadeador de reacções em cadeia, 

com a finalidade de atingir o ponto de ruptura de um determinado sistema social e a consequente situação de 

desorganização social”. LARA, António, Op. Cit, nota 73, p. 299. 
328

 O nome completo da Mossad é “Ha Mossad, le Modiyn v ele Tafkidim Mayuhadim (Instituto dos 

Serviços Secretos e Operações Especiais). O nosso lema é: Por via da dissimulação, farás a guerra”. 

OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 75. 
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          O Shai
329

 tinha como propósito o processamento de informações, no tocante 

a hipotéticas ameaças aos países da região do Médio Oriente e o de criar condições, 

capazes de possibilitar a imigração ilegal de judeus para a Palestina
330

. 

O Haganah está no cerne da defesa e mais propriamente o exército israelita, cuja 

génese remonta à criação do Estado de Israel datado de 1948. Em Junho desse mesmo ano, 

assiste-se à dissolução do Shai e o seu desempenho expande-se em três Organizações: os 

Serviços de Informações Militares Tsahal (Aman
331

, actualmente), o Shin Beth (o 

Shabak
332

 hoje em dia) e um Serviço de Informações com relações estreitas com o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros
333

. Todos eles são considerados antecessores da 

Mossad. Pretendia-se a criação de um novo serviço de informações, com autonomia face a 

qualquer ministério e apenas directamente dependente do Primeiro-Ministro
334

. E é neste 

seguimento que é criada a Mossad, procurando garantir a estratégia de segurança e defesa 

israelitas. 

 

II.3.3.2. Organização e estrutura
335

 

 

O Instituto para a Inteligência e Operações Especiais é o serviço secreto do 

Governo de Israel, com sede em Telavive
336

.  

                                                 

329
 Veja-se em Anexo 11. 

330
 NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, Op. Cit, nota 325, p. 8. 

331
 “Unidade dos serviços secretos do exército de Israel”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, 

nota 2, p. 22. Veja-se também que “o chefe da Aman, ou serviços secretos militares, detém o mesmo posto 

que os outros directores de serviços mas, na prática, é superior a todos os outros funcionários da espionagem 

militar, na medida em que, na cadeia de comando, ele depende directamente do primeiro-ministro. A 

diferença entre a AMAN e o corpo de espionagem, é que a Aman é o receptáculo da espionagem, enquanto o 

corpo do exército está encarregado da obtenção da informação táctica operacional”. OSTROVSKY, Victor e 

HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 258. 
332

 Veja-se em Anexo 11. 
333

 NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, Op. Cit, nota 325, p. 8. 
334

 Idem. 
335

  http://wikipedia.org/wiki/Mossad, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 23:00. Veja-se também, em 

Anexo 11. 

336
 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 280. “Agência de informações externas e de 

operações especiais do país. No sentido da Faixa de Gaza situam-se as instalações de espionagem mais 

importantes de Israel. Esta base é constituída por linhas de antenas de satélite que interceptam secretamente 

chamadas telefónicas, mensagens electrónicas e outros tipos de comunicações no Médio Oriente, África e 

http://wikipedia.org/wiki/Mossad
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A Mossad
337

 foi oficialmente constituída em 1 de Setembro de 1951
338

, a partir do 

Instituto Central de Coordenação de Inteligência e Segurança mediante um decreto-lei. 

Criada pelo então Primeiro-Ministro David Ben Gurion, e Reuven Shiloah seria nomeado o 

primeiro director da Mossad. 

O Primeiro-Ministro, David Ben Gurion, atribuiu à Mossad a seguinte directiva: 

“Para o nosso Estado que, desde a criação tem sido cercado pelos seus inimigos, a 

Intelligence constitui a primeira linha de defesa (…) temos de aprender como fazer o bem, 

reconhecer o que se passa à nossa volta”. 

Em Israel, o Primeiro-Ministro “que se prevê estar encarregue dos serviços 

secretos, só é informado das actividades depois das operações”.
339

  

  Entre as suas funções está o contraterrorismo
340

 e a espionagem, directamente 

“entrelaçadas” com os interesses da política externa de Israel. A sua missão é direccionada  

às nações árabes e organizações em todo o mundo. 

É constituída por agentes activos nos ex-países comunistas, no Ocidente e na 

ONU. Um agente
341

 é considerado um recruta, não um funcionário interno de uma agência 

de informações. A tipologia é a seguinte, no caso da Mossad: 

                                                                                                                                                    

Ásia. Estas instalações situadas nos arredores do deserto do Negueve, a cerca de dois quilómetros a norte do 

kibutz de Urim. A base de Urim foi estabelecida há decénios a fim de vigiar as comunicações internacionais 

que transitam pela rede de satélite Intelsat. A sua actividade estendeu-se às ligações marítimas (Inmarsat). A 

base Urim é uma das maiores estações de espionagem do mundo”. HAGER, Nicky, Op. Cit, nota 319, p. 15.  
337

 “Oficialmente a Mossad não existe em Israel, se bem que toda a gente saiba da sua existência. Ela é o 

zimbório, o topo da pirâmide. Sabemos que é uma organização cheia de secretismo e, uma vez recrutados, 

fazemos o que nos mandam porque acreditamos que por detrás está uma forma de magia superior, que 

haveremos de entender na devida altura”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 73. 
338

 A doutrina diverge quanto à data de criação da Mossad, não havendo consenso por parte dos autores, 

como por exemplo Eric Frattini e Victor Ostrovsky. “Em 1 de Setembro de 1951, o então primeiro-ministro 

David Ben-Gurion mandou publicar uma norma que criava a Mossad como um serviço independente de 

informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. 

Cit, nota 2, p. 13. NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, Op. Cit, nota 325, p. 8. “ (…) 

Criação da Mossad no mês de Março de 1951.” FRATTINI, Eric, Op. Cit, nota 3, p. 11. 
339

 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 15. “Oficialmente os funcionários da Mossad 

trabalhavam para o gabinete do primeiro-ministro”. Idem, p. 155. 

340
 “As acções ofensivas conduzidas por unidades militares especialmente treinadas em ataques contra 

terroristas”. BOND, Peter, Military Review, 1º Trim, 87, in RIBEIRO, Henrique M. Lages, Op. Cit, nota 

14, p. 58. 
341

 “Um agente é um traidor, por mais que ele racionalize o facto. Estamos a lidar com pessoas da pior 

espécie. Costumamos dizer que não fazemos chantagem com as pessoas. Nem precisamos. Manipulamo-las”.  

OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 124.  
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“Humant, ou obtenção de informações por meio de pessoas, como por exemplo os 

katsas da Mossad a trabalhar com os seus vários agentes; Elint, ou sinais, tarefa 

desempenhada pela Unidade 8200 do corpo de espionagem militar de Israel; e Signt, ou 

obtenção de informações através dos meios de comunicação normais, tarefa que ocupa 

centenas de pessoas, noutra unidade especial militar”.
342

 

 A Mossad é constituída por cerca de “trinta e cinco mil em todo o mundo, vinte 

mil operacionais e quinze mil ‘adormecidos’;
343

 os agentes ‘negros’ são árabes, enquanto 

os ‘brancos’
344

 são não árabes; os agentes ‘avisadores’
345

 são agentes estrategicamente 

utilizados para comunicarem preparativos de guerra”.
346

 

Na linha de raciocínio de Claire Hoy, a Mossad é “minúscula”.
347

 É constituída 

por 30 a 35 funcionários que actuam como comandantes operacionais, ou katsas, a 

trabalhar no mundo inteiro, em qualquer momento. Este número reduzido deve-se ao facto 

                                                 

342
 “Na Tsiach, os clientes não só decidem o que necessitam por via da espionagem, como também dão notas 

aos agentes, baseando-se nos seus desempenhos ao longo do ano anterior. Todos os agentes têm dois nomes 

de código, um nome operacional e um nome de informação. Os relatórios operacionais, escritos pelos katsas 

da Mossad, não são vistos pelos clientes de informação. Nem sabem sequer da sua existência. O relatório de 

informação, dividido em várias categorias, é mandado em separado”. Idem, p. 257. 
343

 THOMAS, Gordon, Os Espiões de Gedeão. O poder e o envolvimento da Mossad no mundo, Prefácio, 

Lisboa, Maio 2002, p. 275. “A Mossad escolhia as pessoas certas, não necessariamente as melhores”. In 

OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 58. 
344

 THOMAS, Gordon, Op. Cit, nota 343, p. 275. “Os agentes brancos, são indivíduos que são recrutados 

quer através de disfarce quer às claras, que podem saber ou não que estão a trabalhar para Israel. São sempre 

não-árabes e normalmente mais sofisticados em conhecimentos técnicos. Em Israel há o preconceito de que 

os árabes não entendem de coisas técnicas. É normalmente menos perigoso lidar com agentes brancos do que 

com agentes negros ou árabes”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 114. 
345

 THOMAS, Gordon, Op. Cit, nota 343, p. 275. “O agente base é chamado agente avisador. Um agente 

desses podia ser um enfermeiro num hospital, cuja missão era notificar a Mossad de que se estavam a 

preparar camas extra, que estavam a abrir novas alas, ou a armazenar medicamentos a mais, qualquer coisa 

que parecesse ser a preparação duma guerra. Há agentes avisadores no porto que informam se entram navios 

extra; agentes no departamento de bombeiros para ver se deram início a determinadas preparações; na 

biblioteca, para o caso de metade do pessoal ser subitamente incorporado, porque o seu trabalho não é 

considerado indispensável”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, pp. 105,106. 
346

 THOMAS, Gordon, Op. Cit, nota 343, p. 275. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, 

pp. 105,106,114. 

347
 “A Mossad tem, na totalidade, perto de mil e duzentos empregados incluindo as secretárias e o pessoal da 

limpeza, e todos recebem instruções para, quando lhes perguntam onde trabalham, respondem que o fazem 

para o Ministério da Defesa.” OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 15. Veja-se também 

que “a Mossad é menos importante do que a Unidade 8200 em termos de orçamento e de pessoal; a Unidade 

8200 é bastante menos célebre do que a agência do que a Mossad”. HAGER, Nicky, Op. Cit, nota 319, p. 

15. 
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de Israel contar com a lealdade da comunidade judaica na cena internacional, mediante a 

oferta voluntária de colaboradores (Sayanim)
348

. 

Os Kidon
349

 são considerados a elite da Mossad e os katsas
350

 são os seus agentes 

no terreno, sendo a identificação destes últimos protegida pela organização
351

.  

 É considerado um serviço civil que não se socorre de comandantes militares, não 

obstante o facto de uma grande parte já ter prestado serviço no Exército de Israel, como 

parte integrante do serviço militar obrigatório
352

. 

No que concerne à estrutura organizacional, a Mossad tem os seus quartéis-

generais a norte de Telavive. É composta por oito departamentos, existindo alguns 

pormenores da organização a nível interno que são desconhecidos, como naturalmente 

seria expectável
353

. Passamos a elencá-los: 

                                                 

348
 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 16. 

349
 Os Kidon são “o grupo de elite da Mossad. Dedicam-se a operações de assassínio selectivo e de 

sabotagem aprovadas pelo Primeiro-Ministro de Israel. Este pequeno grupo de homens e mulheres altamente 

treinados e silenciosos consegue passear pela rua ou conduzir um carro em qualquer cidade do mundo sem 

ser detectado. Os seus operacionais, 48 agentes (12 mulheres) divididos em 4 pelotões, e 36 homens 

altamente treinados para matar, são os eleitos para as missões secretas de assassínios selectivos. Os kidons 

conseguem passar por radicais islâmicos em países árabes, europeus vulgares com sotaques perfeitos ou sul-

americanos com profissões e histórias acima de qualquer suspeita. Actuam normalmente em grupos de 4 e 

têm idades entre os vinte e muitos e os trinta e poucos. Depois de cada missão, que é minuciosamente 

preparada e muitos e os trinta e poucos. Depois de cada missão, que é minuciosamente preparada e pode 

demorar dias, meses ou anos, separam-se e não voltam a encontrar-se. E as suas identidades continuam 

secretas mesmo depois da morte”. LOURO, Nuno Paixão, “Os vingadores da Mossad”, Sábado, Lisboa, 26 

de Fevereiro de 2009, pp.67-69. “Em 1998 havia quarenta e oito membros na unidade kidon da Mossad, seis 

dos quais mulheres”. THOMAS, Gordon, Op. Cit, nota 343, p. 151. 
350

 “Espera-se que um katsa seja versátil. Podem ter três encontros num só dia, e em cada um deles serem 

uma pessoa diferente, e quando digo diferente digo totalmente diferente. A arma oficial dos katsas da Mossad 

é um Beretta de calibre 22. Diz-se que se pode reconhecer um katsa pelos três S: a pasta Samsonite, o Sete 

Estrelas (um diário forrado a cabedal) e o relógio Seiko”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, 

nota 2, pp. 84, 94,140. 
351

 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 377. “Dentro da Mossad a maior praga que um 

katsa pode rogar a outro é o simples voto: Que eu possa ler a teu respeito no jornal”. Idem, p. 389. 
352

 NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, Op. Cit, nota 325, p. 8. 
353

 Idem, pp. 8-10. Veja-se também sobre esta questão, http://wikipedia.org/wiki/Mossad, consultado em 18 

de Janeiro de 2012, 23:00. 

http://wikipedia.org/wiki/Mossad


   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  115 

 

 

Departamento de Colecções: é o maior, responsável pela espionagem
354

 de 

operações, com escritórios no estrangeiro. O departamento é composto por um número de 

balcões distribuídos geograficamente.  

Departamento de Acção política e ligação: destina-se a actividades políticas e de 

articulação, quer com serviços estrangeiros de informações, quer com nações com as quais 

Israel não tem relações diplomáticas “normais”. 

Departamento de Operações Especiais, denominado Metsada, é incumbido de 

missões que envolvam assassinato, sabotagem, guerra psicológica e “liquidação de alvos 

sensíveis”. 

Departamento LAP (departamento de guerra psicológica): responsável pela guerra 

psicológica, propaganda e engano de operações. 

Departamento de Pesquisa: responsável pela produção de inteligência, incluindo 

produção de relatórios diários, semanais e resumos mensais. No que concerne à 

organização do Departamento consideram-se quinze secções ou mesas especializadas, 

geograficamente diferenciadas, incluindo os EUA, Canadá e Europa Ocidental, América 

Latina, ex-União Soviética, China, África, Países do Magrebe (Marrocos, Argélia, 

Tunísia), Líbia, Iraque, Jordânia, Síria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irão. A 

secção “núcleo duro” é centrada em questões relacionadas com armas especiais. 

Departamento de Tecnologia: incumbida do desenvolvimento de tecnologias 

avançadas para operações da Mossad.    

                                                 

354
 “Existem cinco tipos de espiões: espiões locais, espiões infiltrados, espiões duplos, espiões condenados e 

espiões sobreviventes”. Nenhum serviço secreto de um Estado utiliza o vocábulo “espionagem” quer na sua 

conceptualização, quer para traçar o seu desempenho na recolha de informações ou inteligência, embora 

admitam efectuar contra-espionagem. Muitas nações espiam por rotina os seus inimigos e também os seus 

aliados, embora por vezes o neguem. O carácter duplo envolvido na utilização do conceito de espionagem 

assenta no facto de essa actividade ser frequentemente pautada por objectivos secretos e interesses 

inconfessáveis publicamente, ao passo que nos rivais ou inimigos a espionagem é sempre denunciada e 

condenada. Sun-Tzu, na sua obra intitulada A Arte da Guerra, descreve informações concernentes a técnicas 

de dissimulação e subversão. Em muitos países a espionagem é crime punível com prisão perpétua ou pena 

de morte. A espionagem quando praticada por um cidadão do próprio Estado-alvo, é geralmente considerada 

como uma forma de traição. Os espiões também se envolveram em actividades de rapto e assassinato de 

pessoas consideradas como ameaça real ou para os seus países potenciais. Também não é raro que serviços 

de informações trabalhem ocultando actividade paramilitar (incluindo assassinato, rapto, sabotagem, guerra 

de guerrilha e golpes de Estado)”. TZU, Sun, A Arte da Guerra, Bertrand Editora, lda, Lisboa, 2009, p. 98. 
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Departamento de Formação/Instrução: incumbe-lhe a preparação do pessoal da 

Mossad. 

Departamento de Administração: inclui a gestão de pessoal e a gestão financeira. 

Considera também a segurança do serviço. 

Os serviços secretos de Israel reúnem-se anualmente para planear 

estrategicamente as missões a levar a cabo no ano seguinte, onde se destaca “o encontro 

anual de todas as agências secretas do país, tanto militares como civis, o Tsorech Yediot 

Haslivot, ou Tsiach para abreviar, significando simplesmente ‘informação necessária’”.
355

 

        As reuniões da Mossad realizam-se às quintas feiras, com o Primeiro-Ministro, no 

antigo edifício do Ministério da Defesa em Kirya, Telavive. O intuito da reunião consiste 

em informar o chefe de governo das operações que estão a decorrer, ou para ser proposta 

uma nova missão em ordem a ser aprovada
356

.  

      Victor Ostrovsky no seu livro intitulado Mossad- Os segredos da espionagem israelita, 

considera que a Mossad detém os denominados “apartamentos operacionais” (casas de 

segurança)
357

. 

      Actualmente, a maior parte dos combatentes “fazem-se passar por europeus e assinam 

um contrato de quatro anos. É essencial para o disfarce que possuam realmente um 

negócio, que lhes permita viajar em qualquer altura e com um curto pré-aviso. A Mossad 

instala-os com um sócio, o combatente de país-base”.
358

 Estima-se que tenha uma 

                                                 

355
 “Nessa reunião, os clientes de informação, por exemplo a AMAN, o gabinete do primeiro-ministro e as 

unidades de espionagem militares, examinam a qualidade da informação recebida durante o ano anterior e da 

que vão precisar no ano seguinte, por ordem de importância. O documento que emana dessa reunião também 

se designa por Tsiach, e inclui uma ordem de encomenda à Mossad e a outros fornecedores- por exemplo, o 

corpo de espionagem militar- de informações do ano seguinte”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. 

Cit, nota 2, pp. 256, 257. 
356

 LOURO, Nuno Paixão, Op. Cit, nota 349, p. 67. 
357

 “Só a estação de Londres, por exemplo, é proprietária de cem apartamentos e toma de aluguer mais 

cinquenta”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 22. Veja-se também, 

NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, Op. Cit, nota 325, p. 10. 
358

 “Os combatentes são recrutados entre o povo anónimo de Israel. São pessoas de todas as classes sociais, 

pessoas capazes de darem quatro anoa da sua vida para servirem Israel; os combatentes não andam atrás de 

informações directas, mas reúnem informação básica, o que significa a observação da economia, boatos, 

sentimentos, moral e coisas do género”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, pp. 146, 

147. 
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colocação de 1200 pessoas, contrariamente à colocação no final dos anos 80 do século XX, 

que apontava para um número situado entre 1500 e 2000 pessoas. 

      Tem sido diversa a catalogação de directores da Mossad
359

 desde a sua génese, os quais 

passamos a elencar: 

 1951-1952- Reuven Shiloaj 

 1952-1963- Isser Har’el 

 1963-1968-Meir Amit 

 1968-1974- Zvi Zamir 

 1974-1982- Yitzjak Jofi 

 1982-1990- Najum Admoni 

 1990-1996- Shabtai Shavit 

A identidade do director da Mossad era tradicionalmente segredo de Estado ou 

pelo menos não era divulgada até que, em Março de 1996, o Governo anunciou a 

nomeação do Major-General Danny Yatom como o novo Director para a Mossad. 

 1996- 1998- Danny Yatom 

 1998-2002- Efraim Halevy 

 2002-2011-Meir Dagan 

 Actualmente, Tamir Pardo. 

       Desde que está à frente da Mossad, Meir Dagan protagonizou vários  

momentos de glória fruto de operações de sucesso. 

      Para Dagan “a execução de um terrorista não é política. Está entre as 

ferramentas do Estado para prevenir ataques e aumentar a dissuasão”.
360

 

                                                 

359
 http://www.mossad.gov.il, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 00:21. “Embora o director dos serviços 

secretos militares seja o oficial mais importante da espionagem militar, cada ramo das forças armadas 

israelitas tem a sua própria unidade. Assim, há uma espionagem da infantaria, espionagem do batalhão de 

tanques, espionagem da força aérea e espionagem da marinha (os dois primeiros estão agora agrupados na 

espionagem das forças terrestres)”. OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 258. Veja-se 

também para uma análise mais aprofundada, NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, 

Op. Cit, nota 325, pp. 11-13. 

http://www.mossad.gov.il/
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       Em Setembro de 2008, Olmert afirmou a sua satisfação perante os resultados 

alcançados durante a sua liderança em dois anos. Passamos a citar: “Tanto aqueles que 

podem ser ditos, como os que não podem ser revelados, têm o seu lugar assegurado na 

História de Israel”.
361

 

    Na perspectiva de Reva Bhalla, da Stratfor, “a operação secreta da Mossad tem 

como objectivo eliminar fisicamente todos os cientistas envolvidos no programa nuclear 

iraniano, para sabotar o seu avanço”.
362

 

A Mossad já alcançou, o status de uma força de intelligence
363

 de extrema 

eficácia, reconhecida internacionalmente. De entre as suas operações mais noticiadas 

encontramos
364

: 

 A obtenção do discurso secreto, em que Nikita Khrushchov condenava Josef Stalin 

(1956). 

 O rapto do criminoso de guerra nazi Adolf Eichmann, com a colaboração do 

caçador de nazis Simon Wiesenthal, raptado na Argentina e conduzido 

secretamente para Israel, onde foi sentenciada a morte por enforcamento (1960). 

 Durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, o fornecimento de informações sobre 

posicionamento de tropas, armas e bunkers sírios, obtidas pelo já falecido espião 

Eli Cohen. 

                                                                                                                                                    

360
 LOURO, Nuno Paixão, Op. Cit, nota 349, p. 68. 

361
 Idem, p. 69. 

362
 Idem, ibidem.  

363
 “A etimologia de intelligence aponta-nos em latim o verbo intellego, ou seja, perceber, compreender, 

discernir, aperceber-se, notar, dar-se conta de, reconhecer; e aponta também interlego, ou seja, colher entre, 

entrecolher. O étimo é portanto lego, cuja polissemia é ampla: ler, reunir, colher, escolher, examinar, 

percorrer, seguir as pegadas de, seguir de perto, revistar, tirar, tomar, apoderar-se de, roubar, escutar, espiar”. 

Apud. FERREIRA, António Gomes, Dicionário de Latim- Português, Porto, Porto Editora, s/d, pp. 608, 613 

e 655 e também MACHADO, José Pedro, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 3 Vols., ed. 

Confluência/Horizonte, Lisboa, 1967 in GRAÇA, Pedro Borges, Estudos de Intelligence, ISCSP, CAPP, 

Lisboa, 2011, p. 17. “A capacidade do inimigo é um factor importante na intelligence”. GILAD, Amos, 

Política de Defesa de Israel, Conferência, Instituto de Defesa Nacional (IDN), Lisboa, 25 Outubro 2011. 
364

 http://wikipedia.org/wiki/Mossad, consultado em 20 de Janeiro de 2012, 00:15. Veja-se sobre esta 

questão: NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, Op. Cit, nota 325, pp. 25-31. Veja-se 

também LOURO, Nuno Paixão, Op. Cit, nota 349, p. 69. 

http://wikipedia.org/wiki/Mossad
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 A operação “Cólera de Deus”, cujo objectivo era eliminar os responsáveis pelo 

Massacre de Munique nos Jogos Olímpicos de 1972
365

. 

       A este propósito, podemos referir que muitos dos ataques atribuídos a homens 

da Mossad não seriam mais nesta altura que “barulho branco”, isto é, “a informação 

distorcida que chega aos jornais, muita dela colocada pela própria Mossad para 

confundir a opinião pública”.
366

 

 Proporcionar informações para operações militares israelitas ousadas, a milhares de 

quilómetros de distância, como por exemplo a “Operação Trovão” (tornou-se 

Operação Johnatan, mais tarde em homenagem ao Coronel da Sayeret Matkal), 

resgate de reféns no aeroporto de Entebbe, em Uganda a 4 de Julho de 1976. 

 Operação Príncipe Vermelho a 22 de Janeiro de 1979, na qual Ali Hassan Salameh 

(líder do grupo Setembro Negro) faleceu num carro-bomba
367

. 

 Fornecimento de informações para a Operação Ophra, realizada em 7 de Junho de 

1981, que resultou na destruição do reactor nuclear Osirak, no Iraque. 

 Assistência na “Operação Moisés”, resgate de judeus etíopes do Sudão em 

Novembro de 1984
368

. 

 Rapto do ex-espião israelita Mordechai Vanunu, que relatara à imprensa inglesa 

sobre o programa nuclear secreto de Israel, em 1986
369

. 

 Operação 17, datada de 16 de Abril de 1988, na qual foi assassinado Abu Jihad 

(comandante da OLP)
370

. 

 Operação Zulu de 22 de Março de 1990, na qual Gerald Bull, foi assassinado em 

Bruxelas à entrada de casa
371

. 

                                                 

365
 ORBIS-A Jornal of World Affairs, Vol 49, number 4, fall 2005. Pergamon. Veja-se também sobre esta 

questão: FRATTINI, Eric, Op. Cit, nota 3, pp. 63-83. 
366

 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 214. 

367
 LOURO, Nuno Paixão, Op. Cit, nota 349, p. 69. Veja-se também sobre esta questão: FRATTINI, Eric, 

Op. Cit, nota 3, pp. 151-167. 
368

 Veja-se sobre esta questão OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, pp. 333-349. 
369

 Idem, p. 182. 
370

 LOURO, Nuno Paixão, Op. Cit, nota 349, p. 69. Veja-se também sobre esta questão: FRATTINI, Eric, 

Op. Cit, nota 3, pp. 215-233. 
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 Operação Tycoon, de 5 de Novembro de 1991, em que Robert Maxwell foi 

assassinado com drogas e lançado ao mar
372

. 

 Operação Engenheiro, de 5 de Janeiro de 1996, em que Yehiya Ayyash, com o 

cognome ‘O Engenheiro’ e líder das brigadas Izzedine al-Qassam do Hamas, 

faleceu quando o seu telemóvel explodiu em virtude de uma bomba aí colocada
373

. 

 Em 24 de Setembro de 1997, dois agentes da Mossad serviram-se de passaportes 

canadianos para entrarem na Jordânia. O “alvo humano” era o número dois do 

Hamas, Khalid Meshaal. Após a missão ser cumprida, com a injecção de veneno 

neste alvo, os dois agentes foram desmascarados e presos. Desta situação 

beneficiou a Jordânia, ao “sugerir” uma negociação em que trocava estes dois 

agentes pelo antídoto do veneno, que permitisse sobreviver o líder do Hamas e 

também a libertação do fundador do Hamas, o Sheikh Ahmed Yassine. Este Sheikh 

será assassinado anos mais tarde na Faixa de Gaza. Esta operação fracassou, e o 

então director da Mossad, Danny Yatom demitiu-se.  

 Operação Vingança, de 22 de Março de 2004, em que o líder do Hamas, Ahmed 

Yassin, faleceu por um míssil controlado remotamente pelo sinal da cadeira de 

rodas
374

. 

 Assassínio de um físico nuclear iraniano, Ardeshire Hassanpour, em 15 de Janeiro 

de 2007 pela Mossad
375

. 

 Em Junho de 2007 a Mossad descobriu pistas da localização do chefe do 

Hezbollah, mediante agentes infiltrados que tiveram contacto com a família, que 

                                                                                                                                                    

371
 Idem. Veja-se também sobre esta questão: FRATTINI, Eric, Op. Cit, nota 3, pp. 235-257. 

372
 Idem, ibidem, pp. 259-284. 

373
 LOURO, Nuno Paixão, Op. Cit, nota 349, p. 69. Veja-se também sobre esta questão: FRATTINI, Eric, 

Op. Cit, nota 3,  pp. 301-326. 

374
 Idem. “Depois do assassínio, em Março, do fundador do movimento, xeque Ahmed Yassin, o exército 

abateu três semanas depois Rantissi, o seu sucessor, em Gaza. Com a morte de Yassin, o Hamas parece 

dispor de uma dupla direcção, para lá do braço militar, as Brigadas Ezzedin al-Qassam”. MASHAAL, 

Khaled, “Mossad terá tentado matar Chefe do Hamas em Damasco”, in Público, Lisboa, 4 de Maio de 2004, 

p. 3. Veja-se também sobre esta questão: FRATTINI, Eric,  Op. Cit, nota 3, pp. 327-344. 

375
 “As notícias oficiais falavam de acidente durante o sono, e de envenenamento por gases de hexafluorido 

de urânio na central nuclear iraniana de Isfahan”. LOURO, Nuno Paixão, Op. Cit, nota 349, p. 69. 
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deu a conhecer que ele possivelmente estaria na Europa, por Paris, por Frankfurt, 

por Munique, por Berlim, locais por onde passou constatados pelos postais que 

enviou. 

 A actual missão da Mossad é tornar inviável o programa nuclear iraniano
376

. 

 

II.3.3.3.Objectivos estratégicos
377

 

 

Em termos de estratégia operacional, a Mossad não descura as comunicações. 

Decorrem por isso uma série de factos importantes, que passamos a enunciar: 

1) Toda a envolvente exterior a Israel é considerada como um target, incluindo a 

Europa e os Estados Unidos; 

2) A maioria dos países árabes não produz as suas próprias armas e não é 

detentora de academias militares sofisticadas; 

3) No intuito de recrutar um diplomata sírio, é possível proceder a tal operação em Paris, 

em Londres, como exemplos; 

4) As informações de um míssil árabe, podem ser obtidas no local onde é 

fabricado; 

5) As altas patentes árabes, adquirem bagagem intelectual em Inglaterra e nos 

Estados Unidos; 

6) O estágio dos seus pilotos é efectuado em Inglaterra, em França e nos EUA; 

                                                 

376
 LOURO, Nuno Paixão, Op. Cit, nota 349,  p.68. 

377
 Encontram-se difundidos no site da Mossad os seguintes objectivos estratégicos: “a) reunião de 

Intelligence secreta fora das fronteiras de Israel; b) prevenir o desenvolvimento e aquisição de armas não 

convencionais, por parte de países hostis; c) prevenir e/ou minimizar as consequências de actos terroristas 

contra alvos israelitas, fora de Israel; d) desenvolver e manter relações diplomáticas especiais e outras 

relações secretas; e) trazer judeus para a pátria, de países onde oficiais aliados não estão autorizados a operar; 

f) produzir intelligence operacional, política e estratégica; g) planear e conduzir operações especiais fora da 

fronteira de Israel”. In http://www.mossad.gov.il, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 00:20. Veja-se 

também a este propósito, NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, Op. Cit, nota 325, pp. 

16-26. 

http://www.mossad.gov.il/
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7) O treino dos seus comandos é efectuado em Itália e em França. O processo de 

recrutamento é executado nestes países, em virtude da facilidade e de ser menor o índice de 

perigosidade
378

.   

 

Breve síntese conclusiva 

 

        Na opinião de Victor Ostrovsky “ a Intifada e o resultante descalabro da 

ordem moral e humana, são a consequência directa da megalomania que caracteriza a 

operação da Mossad”.
379

 É assim alicerçada em sentimentos caprichosos, ou seja, é movida 

pelo “sentimento de que se pode fazer tudo o que apetece, seja a quem for, durante o tempo 

que se quiser, porque se detém o poder”.
380

 Na linha de pensamento de Victor Ostrovsky, a 

Mossad atribui preferência a quem obedece ordeiramente ao sistema não o questionando, e 

por vezes, servindo-se inclusivé dele para proveito próprio. 

      Há a acrescentar um post-scriptum: Israel podia estar no pódio do mundo, 

contudo a Mossad está a destruí-lo mediante a manipulação do poder, jogando com base 

nos seus próprios interesses. É nesta medida que está a perder credibilidade no seio da 

“comunidade dos serviços secretos”.
381

 

       Sob o prisma do Almirante Silva Ribeiro, “por mais sucessos que os serviços 

de informações tenham no combate ao terrorismo, nunca poderemos assumir uma 

segurança completa. Porém, esta limitação não deve constituir motivo para alarme. Trata-

se, apenas, de estarmos alerta. Alerta como cidadãos e alerta em todos os serviços com 

responsabilidades no sector da segurança”.
382

 

        

 

                                                 

378
 Idem,  p. 15. 

379
 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 389. 

380
 Idem. 

381
 Idem, ibidem, p. 253. 

382
 RIBEIRO, António Silva, Estratégia, Volume XV, Instituto Português da Conjuntura Estratégica, Lisboa, 

2005, p. 132. 
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CAPÍTULO III: ESTRATÉGIA NACIONAL DE SEGURANÇA E 

DEFESA E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ESTRATÉGICO (PE) DE 

ISRAEL 

 

“O pensamento estratégico é a arte de vencer um adversário,  

sabendo que o adversário está a tentar fazer-lhe o mesmo”. 

DIXIT, Avinash e NALEBUFF, Barry, Thinking Strategically , 1991 in  

SAMUELSON, Paul A. e NORDHAUS, William D.,  

Economia, 14ª Edição, Mcgraw-Hill, Lisboa, p. 238. 

 

“Estratégia…a arte de utilizar a força  

para a concretização dos objectivos da política”. 

BEAUFRE, André, Introdução à Estratégia,  

1ª Edição, Edições Sílabo, lda,  

Lisboa, 2004, p. 35. 

 

 

    Para podermos abordar a questão inicial do nosso estudo- A estratégia de 

Segurança e Defesa de Israel de 1974 à actualidade, consideramos imperioso começar por 

definir em que consiste o potencial estratégico, seguido de uma explanação da relevância 

do potencial estratégico do Estado de Israel, para percebermos a sua articulação com a 

Estratégia de Segurança e Defesa. 

 

III.1. Potencial Estratégico (PE) ou Poder Nacional Percebido (PNP) 

 

     Na perspectiva do Almirante António Silva Ribeiro, o comportamento 

estratégico a assumir por um determinado actor é variável e dependente, entre outros 
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factores, dos meios que em todos os sectores materializam as suas possibilidades, 

influenciando directamente os “jogadores”.
383

 

    Para o General António Barrento, pode definir-se de forma breve o potencial 

estratégico, como “a força da entidade política”.
384

 

     Na óptica do General Abel Cabral Couto, o Potencial Estratégico (PE) ou 

Poder Nacional Percebido (PNP) consiste no “conjunto das forças de qualquer natureza 

(tangíveis ou materiais, intangíveis ou morais), que um Estado pode utilizar no apoio à sua 

estratégia”.
385

 O Potencial Estratégico diverge do Poder Estratégico, na medida em que 

este consiste na revelação da força em circunstâncias concretas, e com vista à consecução 

de determinados objectivos
386

.  

      Nesta medida, o PE é sempre mais elevado do que o Poder Estratégico, devido  

ao facto de que nem todas as forças que constituem o PE se aplicam de forma concreta na 

força do Poder Estratégico (tomamos como exemplo o facto de ser inútil uma frota de 

submarinos, cujo teatro de operações tem lugar num país landlocked). 

 

    Assim, na Equação de Ray Cline
387

, é possível encontrar a tradução esquemática 

desta definição:  

“Pp = (C+E+M)*(S+W) 

Pp = Poder percebido 

C = Massa crítica = População + Território 

E = Capacidade Económica 

M = Capacidade Militar 

S = Estratégia nacional 

                                                 

383
 Aula de Avaliação do Potencial Estratégico do Mestrado de Estratégia, leccionada pelo Almirante Silva 

Ribeiro, ano lectivo 2009/2010. 
384

 BARRENTO, António, Op. Cit, nota 46, pp. 140,141. 
385

 COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, p. 241. 
386

 Idem. 
387

 Veja-se a este propósito, ALMEIDA, Políbio F. A. Valente, Do Poder do Pequeno Estado, ISCSP, 

Lisboa, 1990, p. 293. SANTOS, Victor Marques, Op. Cit, nota 23, pp. 286, 287. 
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      W = Vontade (ou forças morais)”.
388

 

 

Concepção algo diferente tem o Professor Hough
389

, que entende que o conceito 

de PE deve assentar em três elementos: 

a) somatório do potencial nacional dos recursos naturais; 

b) percepção, em termos globais e regionais, que o Estado tem de si 

próprio quanto ao seu valor estratégico; 

c) percepção do valor estratégico “de facto”, reconhecido pelos outros 

Estados. 

Raymond Aron
390

 aponta, por sua vez, três factores complexos e globalizantes para  

a avaliação do PE: meio geográfico, recursos e capacidade de acção (inclui organização e 

preparação das forças armadas, coesão da população, entre outros). 

A capacidade política e qualidade da liderança, bem como o poderio económico, 

estão interligados no momento de análise; 

A capacidade militar não pode ser discriminada: não pode ser considerada a 

pontuação favorável do PNP de um país, sem que o mesmo detenha essa capacidade. Os 

gastos no sector militar, altos ou baixos, indicam as potencialidades ou fraquezas 

nacionais, mediante a sua capacidade efectiva de sustentação por parte da capacidade 

económica. Imprescindível, também, a interligação entre tecnologia militar e o processo 

científico e tecnológico. Será apropriado, de certo modo, dizer que a relevância do poder 

militar é uma mensagem forte do PE;  

Em tempo de paz, a análise económica espelhada no PIB é parte interessada para 

avaliação do PE; 

O peso da ciência, da tecnologia e da competição internacional tendem a elevar-se 

na pontuação do PNP; 

O grau de desenvolvimento social, traduzido pelo índice de Desenvolvimento 

Humano, estando relacionado com o nível de vida das pessoas, a estabilidade política e os 

benefícios sociais; 

                                                 

388
 COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, pp. 248, 249. 

389
 Apud, HOUGH in CAMPOS, Armando de, África do Sul-Potência Regional, ISCSP, Lisboa, 1996. 

390
 ARON, Raymond, Paz e Guerra entre as Nações, Un. Brasília Ed., Brasília, 2002. 
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Os recursos naturais são uma das “matérias-primas” base para a avaliação do PE; 

Mesmo em tempo de paz, a capacidade militar, é um factor primordial para a 

contribuição valorativa do PE. 

 

III.2. Estudo do Potencial Estratégico de Israel
391

 

 

a) Factor Físico
392

: 

Área total: 20 770 / 22 072 km2
393

. É caracterizado por ser um 

Estado de dimensão reduzida, “que vai do Canal do Suez até à fronteira da 

Síria com a Turquia, nela incluindo portanto a península egípcia do 

Sinai”.
394

 

 

Localização
395

 

As suas fronteiras confluem com o Líbano, a Síria, a Jordânia, o 

Egipto e o Mar Mediterrâneo
396

. 

 

Configuração
397

 

                                                 

391
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel; http://www.mfa.gov.il/MFA, consultado em 18 de Junho de 2011, 

16:00. 
392

 “Quando falamos de factor físico, pretendemos significar o território definidor da existência física de uma 

entidade política, jurídica e administrativa”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 224. Veja-se 

igualmente COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, p. 257. 
393

http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011, 16:02. 
394

 CORREIA, Pedro Pezarat, Manual de Geopolítica e Geoestratégia, Análise Geoestratégica de um 

Mundo em Conflito, Volume II, Quarteto Editora, Colecção Andaimes do Mundo, Lisboa, 2002-2004, p. 168. 
395

 A propósito do factor localização, há quem considere que “este sub-factor é, na maior parte das situações, 

descrito em relação a outro (localização relativa) ou ao meio físico”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, 

nota 82, p. 225 
396

http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011, 16:04. 
397

 Sobre a configuração considera-se que “a configuração de um determinado território deve ser percebida 

como o seu desenho na carta ou no mapa, plasmando o espaço onde a soberania é também exercida e 

defendida, sendo materializada por limites reconhecidos internacionalmente; Limite é a linha que separa o 

território de um Estado do território dos Estados vizinhos ou dos territórios que formam o domínio directo da 

sociedade internacional. Fronteira é a zona contígua a esta linha em que se encontram instalados os serviços 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://www.mfa.gov.il/MFA
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm
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De forma alongada e estreita, tem de comprimento 470km, e de 

largura máxima, 135km
398

. 

 

Morfologia
399

 

          A topografia de Israel é considerada atípica: montanhas e 

depressões, campos de cultivo e desertos
400

. As altitudes de Jerusalém e 

do Mar Morto divergem em mais de 1200m. Israel é constituído por 

quatro regiões geográficas - três faixas paralelas e uma área árida de 

grande dimensão, e na sua planície de costa do Mediterrâneo 

encontramos os locais mais férteis, que apresentam uma dimensão total 

de 40 km. 

 

 

Figura 3: Zonas planas
401

 

 

                                                                                                                                                    

especiais que fiscalizam, de acordo com as leis em vigor, a entrada e saída de pessoas e mercadorias no 

território do Estado…Em certo sentido, todos os limites são artificiais por que são sempre linhas definidas 

por uma série de pontos determinados por processos intelectuais, embora, para esse efeito, se possam tomar 

para referência acidentes de terreno”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 227. 
398 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011,16: 20. 
399

 Idem. 
400

 PINTO, Ana Santos, “Carta de Telavive- A Herança de Sharon” in Relações Internacionais, Nº 10, 

Lisboa, Junho 2006, p. 138. 
401 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm, 

consultado em  18 de Junho de 2011,16: 20. 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm
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Localizadas a nordeste cadeias de montanhas onde se situa o 

Planalto de Golan, constituído por rochas de basalto, resultantes de 

erupções vulcânicas que circundam o Vale do Hula.  

 

 

Figura 4: Zonas Montanhosas
402

 

 

Figura 5: Vale do Hula
403

 

 

 

 

                                                 

402 Idem. 
403 Idem, ibidem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Colinas_de_Gol%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Basalto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erup%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_de_Hula
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Seguindo a cadeia rochosa, de composição calcária branda e 

dolomita, situam-se as montanhas da Galileia e que apresentam cerca de 

1 200m de altura. 

Acompanhando as cadeias montanhosas seguem córregos, que 

permitem manter a região verde durante todo o ano. Entre as montanhas 

da Galileia e da Samaria, situa-se o Vale de Jizreel, sendo considerada a 

região mais agrícola de Israel. Indo para o sul pela cadeia rochosa, 

alcançamos o Neguev, que constitui quase  metade do território. 

 

Figura 6: Neguev
404

 

 

A sua posição é de importante destaque “na margem da única 

passagem marítima do Mediterrâneo para o Índico, o Canal do Suez, que 

depois se prolonga pelo Mar Vermelho”.
405

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

404 Ibidem.  
405

 “Israel é um país de contrastes. O verde das montanhas da Galileia contrasta com o castanho do deserto do 

Neguev”.CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 168. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Galileia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_de_Jizreel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neguev
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Figura 7: Rosh Nanikra
406

 

 
 

 

 

Figura 8: Monte Hermon
407

 

 

 
 

 

 

 

                                                 

406http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011,16: 20. 
407 Idem. 
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Solo
408 

O solo apresenta uma dupla caracterização: por um lado é pobre, 

característico de regiões montanhosas no Planalto de Golan; por outro 

lado é considerado fértil na planície de costa do Mediterrâneo. 

    Deste modo, a área mais pobre apresenta-se mais árida, constituída 

por planícies de arenito situadas em cumes de pedras, crateras, 

montanhas de maior altitude e três crateras marcadas pela erosão, em 

que a maior apresenta uma dimensão de 35 km de comprimento e um 

clima seco. Longe do litoral, a zona é desértica
409

. Na proximidade de 

Eilat e do Mar Vermelho, a paisagem caracteriza-se por elevações 

agudas, constituídas por granito cinza e vermelho, assim como de 

arenito.  

 

 

Figura 9: Eilat
410

 

 

 

A Oriente, avistamos a Fenda Sírio-Africana que estabelece a 

divisão da crosta terrestre.  

                                                 

408
 “A natureza do solo assume particular importância no quadro da economia de determinada região, 

destacando-se a possibilidade de produção de recursos alimentares (podemos realçar os cereais) em 

quantidades que obviem, em larga escala, a sua importação e a consequente dependência externa”. DIAS, 

Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 232. 
409

 CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 168. 
410http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011, 16: 20. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eilat
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Vermelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Rift
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Contrariamente ao sul semi-árido, o Oriente é considerado a sua 

área setentrional e fértil, sendo atravessado de norte a sul pelo rio 

Jordão, possuidor de um total de 300km. A sul do Mar Morto, 

encontramos o Aravá, a denominada savana de Israel, que se estende até 

ao golfo de clima sub-tropical e águas profundas, constituída por recifes 

de corais e uma diversa fauna marinha.  

 

Clima
411

 

Israel é caracterizado por um clima mediterrâneo. 

As temperaturas oscilam muito sobretudo durante o inverno. As 

regiões montanhosas do país são consideradas frias; o cume do monte 

Hérmon encontra-se coberto por neve durante a maior parte do ano, e em 

Jerusalém pelo menos uma vez por ano tal ocorre. Cidades costeiras, 

como Telavive e Haifa, apresentam um clima mediterrâneo típico, 

marcado pelo frio e chuva durante o inverno e durante o verão, com um 

clima quente e seco. Em 1942 registou-se a temperatura mais elevada no 

norte do vale do Jordão (53,7 °C)
412

.  

De Maio a Setembro, a chuva em Israel é uma raridade. Em 

virtude dos escassos recursos hídricos, Israel tem desenvolvido diversas 

tecnologias de economia de água, onde se inclui irrigação por 

gotejamento. Possui uma bacia hidrográfica de extrema relevância
413

.  

 

 

 

                                                 

411
 “O tipo de clima tem consequências na renovação dos solos e na sua natureza, no tipo de fauna e de flora 

existente, nas características da população (incluindo aspectos culturais), afectando, por sua vez, as suas 

actividades”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 232. Veja-se também, COUTO, Abel 

Cabral, Op. Cit, nota 48, pp. 258, 259. 
412 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011,15:00. 
413

 CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 168. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jord%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jord%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arava
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Eilat
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_sub-tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_H%C3%A9rmon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_H%C3%A9rmon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Haifa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o#Gotejamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o#Gotejamento
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Figura 10: Temperaturas Máximas e Mínimas
414

 

Temperatures (minimum-maximum) 

 
Safad Haifa 

Tibe- 

rias 
Tel- 

Aviv 
Jeru- 

salem 
Be'er- 

sheva 
Eilat 

January 
deg F 31-48 48-63 48-64 50-63  43-55 43-63 50-70 

deg C 4-9 9-17 9-18 10-17 6-12 6-17 10-21 

August 
deg F 66-84 75-88 73-101 75-86 66-84 68-93 79-104 

deg C 19-29 24-31 23-38 24-30 19-29 20-34 26-40 

Rainfall (average) 

 
Safad Haifa 

Tibe- 

rias 
Tel- 

Aviv 
Jeru- 

salem 
Be'er- 

sheva 
Eilat 

Number of Days 58 51 47 46 44 27 5 

Mean 

Annual 

Rainfall 

inches 28 21 16 21 22 8 1 

mm. 712 540 407 524 553 207 
 

 

 

Vias
415

 

Israel apresenta 18 096 km de estradas pavimentadas e 2,4 

milhões de automóveis. O número de automóveis por 1 000 pessoas é de 

324, um número considerado reduzido em comparação com outros 

países desenvolvidos. Israel apresenta 5 715 autocarros em rotas 

regulares, operadas por transportadores variados, sendo o maior deles o 

Egged, que abastecem a maior parte do país
416

.  

As linhas ferroviárias atravessam 949km do país e são operadas 

exclusivamente pelo governo, detentor da Israel Railways 
417

.  

Israel detém dois aeroportos internacionais, o Aeroporto 

Internacional Ben Gurion
418

, considerado o maior aeroporto 

internacional de Israel e que apresenta mais tráfego; o Aeroporto 

Internacional de Ovda localizado no sul do país, o segundo aeroporto 

internacional de Israel, localizado no sul, cerca de 60 km ao norte da 

cidade de Eilat; e vários pequenos aeroportos nacionais. 

                                                 

414http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011, 16:20. 
415

 COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, p. 258. 
416 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm, consultado em 

18 de Junho de 2011, 15:10. 
417

 Idem. 
418

 Idem, ibidem.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3veis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desenvolvidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egged
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel_Railways
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Ben_Gurion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Ben_Gurion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Ovda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Ovda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eilat
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm
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Os aeroportos atendem uma média de 11 milhões de 

passageiros, principalmente no Aeroporto Internacional Ben Gurion. 

 

Portos
419

 

Na costa mediterrânica, o Porto de Haifa é considerado o maior 

e mais antigo porto do país, ao passo que o Porto de Ashdod apresenta 

uma particularidade: é considerado um dos poucos portos de águas 

profundas no mundo construído sobre o mar aberto. Acrescem a estes o 

pequeno Porto de Eilat, localizado no Mar Vermelho, utilizado 

essencialmente para estabelecer relações comerciais com países do 

Extremo Oriente.  

Destacamos o acesso via marítima de Israel ao Mar Vermelho 

(Golfo de Aqaba) pelo porto de Eilat, proporcionando uma 

acessibilidade “soft” aos percursos marítimos do petróleo
420

, sendo 

considerado um factor de supremacia estratégica “por ser proprietário do 

Canal do Suez, que lhe permite o controlo das rotas marítimas do 

Mediterrâneo com o Índico, via Mar Vermelho”.
421

 

O sistema metropolitano, denominado de Carmelit e localizado 

na cidade de Haifa, é detentor do título de único sistema metropolitano 

do país e um dos menores sistemas do mundo, caracterizado por uma 

rede que apenas percorre 1800 metros.  

 A Israel Railways ("Ferrovias de Israel”) consiste numa 

empresa estatal a operar em Israel, sendo responsável pela manutenção e 

desenvolvimento das vias ferroviárias do país. 

O Teleférico de Massada é uma linha aérea localizada na 

antiga fortaleza de Massada. É considerado o mais baixo teleférico do 

mundo e talvez o único a percorrer uma distância quase na totalidade 

abaixo do nível médio das águas do mar, uma vez que a sua estação, 

                                                 

419
 COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, p. 258. 

420
 Veja-se DEUS, Ruth Elisa Correia da Fonseca da Costa, Op. Cit, nota 114, p. 32. 

421
 Idem.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Haifa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_(transporte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Ashdod
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Eilat
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Vermelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extremo_Oriente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metropolitano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massada
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_das_%C3%A1guas_do_mar
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situada no pico do monte, está localizada a 33 metros acima do nível do 

mar e a estação no seu ponto mais baixo, encontra-se a exactamente 257 

metros abaixo do nível médio do mar. 

 

b) Factor humano
422

: 

              Demografia
423

 

              Efectivos
424

 

       Em 2010, a população de Israel foi calculada em 7,587 milhões de habitantes.  

       Em 2011, a população é de 7,6 milhões de habitantes em Israel (5,7 milhões judeus e 

1,5 milhões árabes)425.  

 

         Distribuição
426 

Em  2009, mais de 300 000 cidadãos de Israel viviam em assentamentos na 

Cisjordânia e em comunidades anteriores à criação do Estado. Contudo, após a Guerra dos 

Seis Dias, verificou-se um restabelecimento em cidades como Hebron e Gush Etzion. 

Estimamos que cerca de 18 000 israelitas residam nas Colinas de Golan. Em 2006, 

existiam cerca de 250 000 judeus residentes em Jerusalém Oriental. O número total de 

                                                 

422
 “O factor humano é um dos factores geopolíticos mais importantes, dado que o Homem, na tentativa de 

garantir a sua segurança, o seu progresso e bem-estar, é o responsável e parte integrante das organizações 

instituídas, dos diferentes âmbitos; é o responsável pelas acções, mais ou menos nacionais, mais ou menos 

justificadas, efectuadas ou a efectuar, é o responsável pela definição de objectivos a atingir”. DIAS, Carlos 

Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 238. Veja-se também, COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, pp. 

259, 260. 
423

 “A evolução demográfica é marcada pela rápida evolução da população do mundo. Os movimentos 

demográficos modificaram grandemente a posição relativa dos Estados. (…) É apenas na Palestina que a 

questão da imigração é uma regra deteminante para um conflito armado. A imigração judia começou em 

1914, pela iniciativa do movimento sionista”. RENOUVIN, Pierre e DUROSELLE, Jean-Baptiste, 

Introduction à l’ histoire des Relations Internacionales, Libraire Armand Colin, Paris, 1964, pp. 30-58. 
424

 “Diz respeito à população total que vive num determinado Estado (dependendo da escala de análise, que 

poderá também ser regional e até global). O critério politológico indica que a população deve ser entendida 

como o conjunto de todos os indivíduos subordinados ao mesmo poder político. Cada Estado possui a sua 

própria população e ao poder soberano compete definir a forma mais conveniente que deve ser esta base 

social”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 239. 
425

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm, consultado em 18 de Junho de 

2011,15:30. 
426

 “Este sub-factor diz respeito à ocupação do espaço, tendo também efeitos na sua organização. Neste 

âmbito podem ser efectuadas variadas associações, de acordo com a finalidade da análise”. DIAS, Carlos 

Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, pp. 239, 240. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_das_%C3%A1guas_do_mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_das_%C3%A1guas_do_mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebron
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gush_Etzion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colinas_de_Gol%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m_Oriental
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm
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colonos israelitas é superior a 500 000 (6,5% da população). Perto de 7800 residiam em 

assentamentos israelitas na Faixa de Gaza, anterior ao plano de retirada em 2005
427

. 

Densidade 

A região é demarcada  por uma densidade populacional situada na média, 

“especialmente concentrada na zona litoral, variando entre os cerca de 50h/km2 da 

Jordânia e os 400/km2 do Líbano.”
428

 Possui densidade de 357 hab./km2. 

Taxas crescimento
429

 

3,9% (2008) 

Composição e estrutura
430

 

  É caracterizada por ser uma sociedade jovem
431

 ( a média de idade é de 26/29 

anos), com antiquíssimas raízes, encontrando-se ainda em evolução.  

Israel é povoado por uma maioria árabe
432

. 

      Com uma população que se situa na ordem dos 7,8 milhões (5, 9 milhões 

judeus e 1, 6 milhões árabes), sendo 75,5% Judeus (mais de metade nascidos no país, os 

restantes provenientes de cerca de 70 países de todo o mundo), 20,2% são Árabes (na sua 

maioria Muçulmanos) e os restantes 4,3% incluem Drusos, Circassianos e outras pequenas 

comunidades
433

. Na linha de pensamento de Pedro Pezarat Correia, o Estado de Israel é 

                                                 

427 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm, consultado em 18 de Junho de 

2011,15:30. 
428

 CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 169. 
429

 Fala a este propósito em ritmo de crescimento que “deve ser visto do ponto de vista absoluto 

(quantitativo) e também, de forma qualitativa. Uma população pode crescer à custa de índices de fecundidade 

elevados e taxas de mortalidade baixas, mas também poderá aumentar com índices de fecundidade diminutos 

graças, por exemplo, ao fenómeno migratório”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 241. 
430

 “O estudo da estrutura da população deve ser efectuado de acordo com diferentes ângulos de observação 

tais como: idade, sexo, actividade, distribuição rural e urbana”. Idem, pp. 242-244. 
431

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm, consultado em 18 de Junho de 

2011,15:30. 
432

 “No princípio do século XX a comunidade judaica, que também invoca a Palestina como berço da sua 

nacionalidade e para lá começara a regressar nos meados do século XIX, não ultrapassava os cinquenta mil; 

de então para cá nunca parou de aumentar, ao mesmo tempo que vai pressionando a expulsão dos árabes, 

tendo-se tornado actualmente maioritária cerca de 80% se não se contarem os palestinianos árabes refugiados 

no estrangeiro próximo”. CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 169. 
433

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm, consultado em 18 de Junho de 

2011,15:40. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_retirada_unilateral_de_Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm
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considerado um estado judaico, influenciado por grupos extremistas fundamentalistas, nos 

quais os cristãos e islâmicos têm um pendor  inferior
434

. 

     Com o aumento da imigração judaica em Israel e a povoação de colonatos na 

Cisjordânia e em Gaza, na mesma proporção acresce a quantidade de refugiados
435

. 

Etnografia 

Características físicas intelectuais
436

 

Ao nível do desenvolvimento cognitivo, características físicas identificadas com 

capacidades intelectuais consideráveis, comprovado pelo facto de Israel estar no 3º lugar, 

de entre os países que mais publicam artigos per capita do mundo; ocupa ainda o 2º lugar 

entre os 20 países com maior impacto  em artigos científicos sobre ciências espaciais, num 

estudo levado a cabo pela agência Thomson Reuters. 

 

Homogeneidade/Heterogeneidade
437

 

É uma população maioritariamente árabe, contudo heterogénea, assente nas raízes 

históricas das civilizações que aí nasceram
438

. 

         Heterogeneidade (étnica, religiosa, cultural e social).  

 

 

 

 

                                                 

434
 CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 170. Veja-se também a este propósito que “os radicais 

ortodoxos representam menos de 10% da população israelita (entre 500 mil e 700 milhões de habitantes) 

mas, devido ao sistema elitoral proporcional são essenciais para a formação de coligações. Partidos como o 

Shas e o Judaísmo da Torá detêm posições-chave no Executivo e no Parlamento. O crescimento demográfico 

dos haredim é amis rápido porque tê m mais filhos”.CYMERMAN, Henrique, “Ultraortodoxos, os ‘talibãs’ 

israelitas” in Expresso, Primeiro Caderno, nº 2045, Lisboa, 7 de Janeiro de 2012, p. 30. 
435

 “A Resolução 194 de 11 de Novembro de 1948 da AG da ONU reconhece o seu direito de regresso mas é 

assunto que Israel nem quer discutir, pois poria em risco a actual maioria da comunidade israelita”. 

CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 171. 
436

 COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, p. 260. 
437

 “A heterogeneidade populacional pode também ser associada a questões como a autodeterminação, a 

constituição de minorias, os movimentos migratórios e outras, pelo que a abordagem do sub-factor 

etnográfico exige o conhecimento da formação dos actores em causa e do percurso histórico”. DIAS, Carlos 

Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 245. 
438

 CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 169. 
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c) Recursos naturais
439

 e Comunicações: 

 

Energéticos 

É dependente de importação de petróleo. Destacamos como recursos naturais 

importantes, o potássio e os fosfatos
440

. 

 

Minerais 

Apresenta escassos recursos naturais (85% de terras desérticas): diamantes brutos, 

produtos de alta tecnologia, equipamentos militares, softwares, produtos farmacêuticos, 

produção de produtos químicos, têxteis, cimento, cerâmica. 

Cerca de 19% dos trabalhadores de Israel estão empregados na mineração e na 

manufactura
441

. 

 

Alimentares 

Israel desenvolveu intensamente a sua agricultura e indústria, exportando 

tecnologia nestas áreas. 

Realçamos como principais produtos agrícolas, as colheitas de frutas cítricas e de 

vegetais. O trigo e a cevada são também considerados importantes. 

Cerca de 3% da força de trabalho está envolvida na agricultura, pesca e 

silvicultura
442

. 

 

Comunicações
443

 

É comum no quotidiano do povo de Israel, estar informado sobre as notícias 

referentes ao país e ao que se passa a nível internacional.  

                                                 

439
 “A existência ou não de recursos naturais tem papel determinante no valor de determinado espaço 

territorial e no Poder do actor que aí exerça soberania. A importância dos recursos naturais deriva 

essencialmente da escassez, da necessidade e da distribuição e, de acordo com este critério, podem ser 

classificados como críticos, essenciais e estratégicos”. DIAS, Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 

245. Veja-se também, COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, pp 260, 261. 
440 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm, consultado em 

18 de Junho de 2011,15:40. 
441 Idem. 
442

 Idem, ibidem. 
443

http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm, consultado em 

18 de Junho de 2011,15:45. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm
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A liberdade de imprensa é considerada um direito parcialmente respeitado pelo 

Governo, excepto no tocante a assuntos relativos à segurança nacional e passíveis de 

censura. Os israelitas mantêm-se actualizados, tendo ao seu dispor mais de 12 jornais 

diferentes em hebraico e inúmeros em outros idiomas. O total é impreciso entre jornais e 

revistas. A imprensa é por isso considerada livre, excepto no que concerne à censura 

relativa a questões que envolvem operações militares. 

A rádio é considerada outro meio de comunicação de massas em Israel, e tem 

como uma das maiores representantes a Kol Israel (“Voz de Israel”),  que também é 

possuidora de um canal televisivo. Esta estação opera 8 estações de rádio, em 17 idiomas, 

com variedades musicais, em ordem a alcançar todos os públicos. No âmbito deste meio de 

comunicação existe ainda uma rádio, cujo público alvo são os soldados e um sistema de 

transmissão em ondas curtas, em vários idiomas e destinado a ouvintes de outras nações, 

por forma a fornecer uma fonte segura de informações sobre Israel, o Médio Oriente e o 

judaísmo.  

A televisão surgiu em 1967 e mantém o seu canal estatal no ar desde o início da 

manhã até de madrugada, em três idiomas com programação informativa e educativa. 

Existe um canal comercial com horas de programação, destinadas às questões educativas. 

Israel apresenta outros canais independentes e também com a televisão por cabo, que 

atinge praticamente toda a nação. Os seus serviços de radiodifusão são financiados pela 

publicidade e por uma taxa paga pelos consumidores.  

Israel deteve até 2001 nas telecomunicações, onde incluímos a rádio e os serviços 

de internet, um total superior a 2,8 milhões de linhas directas, utilizando uma rede 100% 

digital, fornecendo um serviço altamente avançado aos seus clientes. Data de 2000, a 

publicação da abertura de concurso para serviços de telefonia fixa em todo o mercado 

interno, por parte do ministério das Comunicações, onde incluímos a entrada web via 

wireless e banda larga, sendo líder neste domínio tecnológico. Ao nível das 

telecomunicações móveis, Israel possui 3 operadoras e até meados do ano 2000, uma 

média de 58% da sua população já era possuidora de um telemóvel, correspondendo a 

pouco mais de 3,5 milhões de utilizadores. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_imprensa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Censura
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o_a_cabo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiodifus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
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d) Factor Histórico
444

: 

Objectivos/Evolução 

Em termos históricos, as incursões israelitas em território palestiniano parecem ter 

tido sempre como objectivo fundamental o espalhar o terror entre os muçulmanos, 

demonstrar que se encontram inseguros em toda a parte e que podem ter as suas casas e 

cidades arrasadas e serem mortos a qualquer momento; nesse sentido, não é distinto 

daquele que parece ser igualmente o preconizado pelos homens e mulheres bomba 

palestinianos.  

 

Conflitos e disputas 

Na óptica de Pedro Pezarat Correia, “o conflito israelo-palestiniano, expressão 

reduzida e concentrada do conflito israelo-árabe é fundamentalmente uma disputa por 

território, por soberania, por fronteiras, por segurança, objectivos típicos dos conflitos 

clássicos”.
445

 Passamos a delinear os conflitos: 

Guerra de Israel para independência em 1948
446

; 

1967,  a Guerra irrompeu outra vez; 

1973,  Guerra do Yom Kippur; 

O processo de paz e conversações entre Israel e seus vizinhos árabes; 

1994,  Israel e Jordânia assinaram um tratado de paz. 

 

Linhas de força política 

         No final de 1990, Israel, sob a liderança de Benjamin Netanyahu, desistiu de 

Hebron, assinando o Memorando de Wye River, que permitia à Autoridade Nacional 

Palestiniana (ANP) controlar a região. Ehud Barak, eleito Primeiro-Ministro em 1999, 

começou por retirar forças israelitas do sul do Líbano, levando a cabo negociações com a 

Autoridade Palestiniana.
 
Ariel Sharon, foi então escolhido como novo Primeiro-Ministro 

em 2001, num processo eleitoral de cariz especial. 

                                                 

444
 Veja-se a este propósito COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, p. 261. 

445
 CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 172. 

446
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/History/HISTORY-+The+State+of+Israel.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011,15:50. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebron
http://pt.wikipedia.org/wiki/Memorando_de_Wye_River
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autoridade_Nacional_Palestina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autoridade_Nacional_Palestina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ehud_Barak
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ariel_Sharon
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/History/HISTORY-+The+State+of+Israel.htm
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       A Segunda Guerra no Líbano, em 2006, foi desencadeada por um ataque da 

artilharia do Hezbollah a comunidades da fronteira norte de Israel e o rapto de dois 

soldados israelitas. Os confrontos perduraram durante cerca de um mês até por fim ser 

celebrado um acordo de cessar-fogo, mediado pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas
447

. 

       O Primeiro-Ministro israelita Ehud Olmert e o Presidente Palestiniano 

Mahmoud Abbas, em 27 de Novembro de 2007, concordaram em negociar sobre todas as 

questões e tentaram estabelecer um acordo até ao final de 2008. Em Abril desse mesmo 

ano, o Presidente sírio Bashar al-Assad anunciou a um jornal do Qatar, que a Síria e Israel 

tinham mantido discussões, tendo em vista a assinatura de um Tratado de paz por um ano, 

senda a Turquia mediador e tal foi confirmado por Israel no mês seguinte, desse mesmo 

ano.  

      No final de Dezembro de 2008, o cessar-fogo entre o Hamas e Israel acabou 

após foguetes terem sido lançados a partir da Faixa de Gaza, controlada pelo primeiro. 

Israel como resposta, procedeu a uma série de intensos ataques aéreos. Em retaliação, 

protestos eclodiram em todo o mundo. Em 3 de Janeiro de 2009, tropas israelitas entraram 

em Gaza iniciando uma ofensiva terrestre.
  

e)Factor Económico
448

: 

 

Dinâmica/Indicadores 

 
    Em 2007, Israel foi convidado a aderir à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), que promove a cooperação entre os países que 

aderem aos princípios democráticos e exploram economias de mercado. Em 2008, Israel 

detinha o 41º produto interno bruto (PIB) mais alto e o 22º maior PIB per capita do mundo 

(em paridade de poder de compra), com US$ 199.5 biliões e US$ 33.299, respectivamente.   

                                                 

447
 Resolução 1701 da Organização das Nações Unidas (ONU). 

448
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Economy/ECONOMY-+Balance+of+Payments.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011, 16:00. Veja-se a este propósito: COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 

48, pp. 262, 263. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artilharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hezbollah
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soldado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o_1701_do_Conselho_de_Seguran%C3%A7a_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Seguran%C3%A7a_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Seguran%C3%A7a_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Abbas
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qatar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hamas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Chumbo_Fundido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protesto
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paridade_de_poder_de_compra
http://pt.wikipedia.org/wiki/US$
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Economy/ECONOMY-+Balance+of+Payments.htm
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    Desde a sua criação, Israel tem gasto uma parcela significativa do seu PIB em 

defesa. O país gastou 24% do seu PIB, em 1984. Hoje em dia, esse número diminuiu para 

cerca de 10%. 

 

 Sectores 

      O petróleo é um factor de importância reduzida face ao recurso água doce, em 

pleno século XXI. O problema dos recursos de água doce é “mais complexo e uma causa 

directa da conflitualidade israelo-árabe. A bacia do rio Jordão é alvo de disputa no Médio 

Oriente e que Israel é já um dos seis países da Bacia Mediterrânica, que enfrentam uma 

situação de penúria em recursos de água potável”.
449

 

    Não obstante os limitados recursos naturais, o intensivo desenvolvimento 

industrial e agrícola ao longo dos últimos decénios, fez com que Israel se tornasse 

amplamente auto suficiente na produção de alimentos.
 
“O sector agrícola israelita, que só 

emprega 2,5% da população e apenas gera 3% do PIB, consome 60% da água 

canalizada”.
450

 Podemos afirmar que em Israel, “a próxima guerra na Palestina será por 

causa da água”.
451

 

     Quase cerca de 30% da força de trabalho está empregada nos serviços públicos 

e comunitários; cerca de 19% dos trabalhadores de Israel estão empregados na mineração e 

na manufactura, 27% nas finanças e no comércio, 5% no transporte e comunicações, e 

cerca de 7% na construção e obras públicas. Somente cerca de 3% da força de trabalho 

estão envolvidos na agricultura, na pesca, e na silvicultura. 

Organização financeira
452

 

A moeda é o  novo shekel. 

                                                 

449
 CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 176. 

450
 “No ano 2000 Israel contava com cerca de seis milhões e duzentos e trinta mil habitantes que consumiam, 

em média, face aos recursos disponíveis, 282 m3 por habitante, o que já é considerado um nível crítico. Mas 

por exemplo na Faixa de Gaza, cada judeu consumiu 400 m3 por ano enquanto cada árabe consumiu 70 m3”. 

CORREIA, Pedro Pezarat, Op. Cit, nota 394, p. 176. 
451

 Idem, p. 177. 
452

 Veja-se a este propósito COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, p. 266. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
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 Tem o maior número de empresas cotadas na bolsa NASDAQ, fora da América 

do Norte. 

        Em 2010, Israel foi classificado pelo "IMD's World Competitiveness 

Yearbook", no 17º lugar do campo das nações economicamente mais desenvolvidas. 

Também foi qualificado nessa mesma publicação, como a mais durável economia em 

tempos de crise e em 1º lugar ao nível de investimentos em pesquisas e em centros de 

desenvolvimento. Israel foi também classificado, como o país de nível mais elevado em 

termos financeiros da região pelo Banco Mundial, bem como pelo Fórum Económico 

Mundial. 

        Israel possui o segundo maior número de companhias start-up no mundo, 

logo depois dos Estados Unidos.
  

f) Factor Sociocultural
453

: 

Estrutura social: marcadamente diversificada. 

A maioria do povo de Israel, cerca de 92% da população vive nas zonas 

urbanas
454

, fazendo de Israel um dos mais urbanizados países do mundo. Apenas 8% da 

população habita nas zonas rurais
455

, organizadas sob a forma de cooperativas e vilas 

agrícolas. Quase 3% vivem em estabelecimentos colectivos (kibbutz
456

). Menos de 1% dos 

povos são árabes Beduínos: nómadas e semi-nómadas que criam carneiros, cabras e 

camelos. Mais de 2/3 da população judia está localizada nas três áreas metropolitanas de 

Telavive-Jaffa, Haifa e Jerusalém. 

 

 

 

 

                                                 

453
 Idem, p. 267. 

454
 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Urban+Life.htm, consultado em 18 

de Junho de 2011, 16:10. 
455

 Idem.  

456
 “Localizado perto de Jerusalém, o kibutz Tzuba especializou-se no cultivo da vinha. Feita a vindima, as 

uvas são distribuídas por 12 lagares israelitas”. CYMERMAN, Henrique, “Kibutz reinventar-se ou morrer”, 

in Expresso, Lisboa, 20 de Novembro de 2010, p. 36. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_start-up
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Urban+Life.htm
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Religião
457

 

        A afiliação religiosa dos judeus israelitas varia muito: 55% dizem que são 

"tradicionais", enquanto 20% consideram-se "judeus seculares", 17% definem-se como 

"sionistas religiosos"; os finais 8% definem-se como "judeus haredi". Os muçulmanos 

constituem a maior minoria religiosa de Israel, cerca de 16,2% da população. Dos cidadãos 

árabes de Israel, que representam 19,8% da população, mais de quatro quintos (82,6%) são 

muçulmanos. Dos restantes árabes israelitas, 8,8% são cristãos e 8,4% são druzos. 

Membros de muitos outros grupos religiosos, incluindo budistas e hindus, encontram-se 

presentes em Israel, embora em número mais reduzido. Os cristãos perfazem cerca de 2,1% 

da população de Israel e são compostos de árabes cristãos e judeus messiânicos.
 
Ou seja, 

cerca de 82% da população de Israel são judeus; os restantes e a maioria são árabes. Cerca 

de 85% dos cidadãos árabes de Israel são muçulmanos e os restantes são cristãos.
 

Educação
458

 

  A educação
459

 é obrigatória até à idade de 16 anos e gratuita até aos 18. O 

sistema educacional de Israel procura ensinar e promover valores nacionais, sociais e 

religiosos, enfatizando os estudos judaicos e os programas para divulgar valores 

democráticos e de compreensão entre os grupos étnicos. Pretende preservar a sua própria 

cultura, religião e identidade e a maioria dos árabes israelitas frequentam escolas distintas, 

nas quais o árabe é a língua de instrução. Os estudantes nas escolas de língua hebraica, 

estudam o árabe e aqueles nas escolas de língua árabe, estudam o hebreu. Os estudantes em 

ambos os sistemas estudam o inglês como uma língua estrangeira. A escolarização é 

dividida em três níveis: a escola primária, a escola média e o ensino médio, terminando 

com uma série de exames em várias matérias. As notas nestes exames constam no diploma 

nacional padronizado - o diploma Bagrut. As maiores instituições de ensino superior são a 

Universidade Hebraica em Jerusalém e a Universidade de Telavive. 

                                                 

457 http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:10. 
458

 Veja-se a este propósito, COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, p. 268. 
459

  http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Education/Education.htm, consultado em 18 de Junho 

de 2011,16:15. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Secularismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sionismo_religioso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Haredi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%A7ulmanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabes_israelenses
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabes_israelenses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Druzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Budistas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hindus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo_messi%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Education/Education.htm
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A taxa de alfabetização ronda os 97,1%
460

. 

Saúde/Segurança social
461

 

A esperança média de vida é de 82, 2 anos para as mulheres e 78, 5 anos para os 

homens
462

. 

A mortalidade infantil situa-se nos 4,7 por mil nascimentos
463

. 

Israel dispõe de um sistema de cuidados de saúde universal e de contribuição 

obrigatória, administrado por um pequeno número de organizações financiadas pelo 

Estado. Todos os cidadãos de Israel têm direito constitucional ao acesso ao pacote de 

serviços sanitários, independentemente do tipo de contribuição para o sistema e os 

tratamentos médicos são financiados por todos, de forma independente da condição 

financeira individual.  

Um estudo da OMS de 2000 colocou Israel no 28.º lugar no ranking de países, em 

função da qualidade do serviço de saúde. A lei que regulamenta o serviço de saúde no país, 

foi colocada em vigor pelo knesset
464

 em 1 de Janeiro de 1995, baseando-se nos conselhos 

de uma comissão de inquérito, que analisou o sistema de saúde do país no final de 1980. 

Atitudes da população 

A atitude da população espelha geralmente as suas raízes étnicas e religiosas. 

g) Factor Científico-Tecnológico
465

: 

O principal financiador é o Estado. 

                                                 

460
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel, consultado em 18 de Junho de 2011,16:15. 

461
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-+Social+Services/HEALTH-

+Social+Services.htm, consultado em 18 de Junho de 2011,16:15. 
462

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-+Social+Services/HEALTH.htm, consultado 

em  18 de Junho de 2011,16:20. 
463

 Idem. 

464
 “O knesset, parlamento unicameral israelita, é o órgão legislativo do país. Teve o seu nome knesset 

hagedolah (Grande Assembleia), o representante judeu conselho convocado em Jerusalém por Esdras e 

Neemias no século V a.c.”  in http://www.mfa.gov.il, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:00. 
465

 “Este factor respeita aos equipamentos e meios em geral que vão permitindo às sociedades e aos actores 

desenvolverem-se e darem resposta às necessidades e aos problemas com que são confrontados”. DIAS, 

Carlos Manuel Mendes, Op. Cit, nota 82, p. 247. Veja-se também a este propósito, COUTO, Abel Cabral, 

Op. Cit, nota 48, p. 272.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_de_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Knesset
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-+Social+Services/HEALTH-+Social+Services.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-+Social+Services/HEALTH-+Social+Services.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-+Social+Services/HEALTH.htm
http://www.mfa.gov.il/
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No que se refere a este factor científico-tecnológico
466

, Israel é rigoroso na 

distribuição de recursos para o sector de ciência e tecnologia: 40% da verba destina-

se ao progresso científico. Neste ramo, investe com qualidade competitiva 

internacional não apenas numa área, mas em variadas, sendo que da sua opção 

fazem parte, por exemplo, a industrial, a agro-tecnológica e a médica. Desde a sua 

fundação, que o Estado de Israel investe na pesquisa para combater dificuldades 

encontradas na sua terra infértil, tornando-se pioneiro em biotecnologia agrícola, 

irrigação por gotejamento, solarização dos solos,  reciclagem de águas de esgoto 

para uso agrícola e utilização do enorme reservatório subterrâneo de água salobra do 

Neguev. Tem também investimentos destacados em áreas como a óptica, a 

computação, a aeronáutica, a robótica e a electrónica. Investe muito em energia 

solar, com engenheiros na vanguarda deste tipo de tecnologia. 

 

h) Factor Político
467

: 

 

Sistema político 

É considerada a sociedade mais democrática do Médio Oriente. É uma 

democracia parlamentar e o Presidente de Israel é o chefe de Estado, mas as suas 

funções são em grande parte simbólicas. 

O sistema de governo é parlamentar, consistindo numa única 

assembleia legislativa de 120 membros chamada knesset. O Primeiro Ministro, 

que é o chefe do Gabinete, foi eleito directamente pelos cidadãos israelitas de 

1996 até 2001.  

As leis aprovadas pelo knesset não podem ser vetadas pelo presidente, 

ou sujeitas a revisão por nenhuma assembleia. 

As leis básicas de Israel funcionam com uma Constituição não escrita. 

Em 2003, o knesset começou a redigir uma constituição oficial baseada nestas 

leis. 

                                                 

466
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Science+-

+Technology/SCIENCE+AND+TECHNOLOGY.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:20. 
467

 Veja-se a este propósito, COUTO, Abel Cabral, Op. Cit, nota 48, p. 273. 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Science+-+Technology/SCIENCE+AND+TECHNOLOGY.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Science+-+Technology/SCIENCE+AND+TECHNOLOGY.htm
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Partidos políticos 

      Há fortes partidos políticos que são a oposição ao Governo em 

funções, posição que parecem desempenhar de modo livre e público. A 

composição do knesset baseia-se na representação proporcional dos partidos 

políticos. 

Nas eleições israelitas, os membros do knesset não representam regiões 

do país. 

As eleições parlamentares são realizadas a cada 4 anos, mas o knesset 

pode dissolver o governo, a qualquer momento, por falta de confiança na 

votação. Cada partido político apresenta uma lista de candidatos. Dependendo de 

quantos votos um partido receba por todo o país, é atribuído um determinado 

número de assentos para preencher o knesset. O Primeiro Ministro requer o 

apoio de outros partidos. São necessários 61 votos no knesset, para que possam 

ter lugar novas eleições legislativas fora do período considerado normal e 80 

votos, para proceder à destituição do Primeiro Ministro. 

  

i) Factor Militar
468

: 

Efectivos 

As Forças de Defesa de Israel (FDI) são formadas pelo Exército, 

Marinha e Aeronáutica israelitas. 

         As FDI também se socorrem dos recursos da Direcção de Inteligência 

Militar (Aman), que trabalha com a Mossad
469

 e a Shabak
470

. As FDI envolvem-se em 

grandes guerras e conflitos fronteiriços, tornando-se por isso uma das forças armadas mais 

capacitadas do planeta.
 
  

                                                 

468
 Idem, pp. 277, 278. “Não há dúvida que este factor desenvolve-se a partir da capacidade económica bruta 

do Estado e da decisão política de afectar à sua modernizaçao e eficácia uma percentagem significativa do 

Produto Interno Bruto, a que se pode chamar esforço de defesa”. BESSA, António Marques, Op. Cit, nota 7, 

p. 171. 
469

 Instituto Central de Informações e de Missões Especiais. 
470

 Força de Segurança Interna. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dire%C3%A7%C3%A3o_de_Intelig%C3%AAncia_Militar_(Israel)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dire%C3%A7%C3%A3o_de_Intelig%C3%AAncia_Militar_(Israel)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossad
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shabak
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_armadas
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Disponíveis para incorporação 

        A maioria dos israelitas são convocados para o serviço militar obrigatório 

aos 18 anos de idade. Os homens devem servir durante três anos e as mulheres durante 

dois. Na sequência do cumprimento deste serviço obrigatório, os homens israelitas juntam-

se à força militar de reserva por várias semanas a cada ano militar, que é até completarem 

40 anos de idade. A maioria das mulheres estão isentas do imposto de reserva. Árabes 

israelitas (com excepção dos druzos) e aqueles que se ocupam dos estudos religiosos em 

tempo considerado integral, encontram-se isentos do serviço militar. O Sherut Leumi, ou 

serviço nacional, que envolve um programa de serviços em hospitais, escolas e outros 

quadros de bem-estar social é considerado uma opção, a ser cumprida por todos aqueles 

que por variadas razões recebam isenções. 

        Como resultado deste seu programa de conscrição, as FDI mantêm 

aproximadamente 176, 500 militares no activo (Exército-133,000; Marinha-9,500 e Força 

Aérea-34,000). Como paramilitares, destacam-se 8,050. Na reserva, encontram-se 565,000 

(Exército-500,000; Marinha-10,000; Força Aérea-55,000)
471

. 

     Em suma, pelas premissas apontadas, quantificar o PNP de um país, neste caso 

de Israel, não é tarefa fácil, dado que se encontra subordinado a factores qualitativos e 

subjectivos, que são inerentes à sua multiplicidade e complexidade. 

    Não podemos também descurar a análise de Israel atendendo às suas 

potencialidades, vulnerabilidades
472

, oportunidades e ameaças, conforme expressas no 

capítulo que se segue referente à Análise SWOT. 

 

 

 

                                                 

471
 The Military Balance 2011, The International Institute for Strategic Studies, Routledge, London, p. 313. 

472
 “Na apreciação das potencialidades e das vulnerabilidades comparam-se as grandes categorias de forças 

amigas e contrárias. Esta comparação não é feita por categorias da mesma natureza, mas antes nos diferentes 

domínios onde são susceptíveis de oposição. Desta forma realçam-se os desequilíbrios existentes face ao 

contendor, tendo em vista tirar partido deles quando são favoráveis, ou adquirir protecção em situação 

contrária”. RIBEIRO, António Silva, Op. Cit, nota 17, p. 202. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_militar_obrigat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Druzos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sherut_Leumi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
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III.3. Análise SWOT de Israel 

 

Figura 11: Análise SWOT de Israel
473

 

Potencialidades Vulnerabilidades 

 

 Qualificação dos recursos humanos 

 Sociedade jovem (média de idade 26/29 

anos) 

 Posição geo-estratégica favorável: são os 

detentores de uma das “entradas principais 

do Mediterrâneo”, o Canal do Suez, 

destabilizando o carácter seguro de 

navegabilidade
474

  

 Ligações comerciais via marítima 

(estabelece laços com os países que estão aí 

localizados) 

 Solo fértil na planície costeira do 

Mediterrâneo 

 Recursos estratégicos da região
475

: 

recursos naturais (potássio, fosfatos, 

produção de hidrocarbonetos) 

 Questão da água: proporciona-lhe 

supremacia estratégica (posição de Israel 

perante a Síria, a Jordânia e o Líbano) 

 Liberdade de imprensa 

 Pujança intelectual (maior impacto em 

artigos científicos sobre ciências espaciais) 

 Centro nevrálgico de conflitos 

  Conflitos histórico-religiosos e étnicos 

 Conflitos motivados pela dependência do recurso a 

água potável 

 Configurações físicas distintas  

-Território árido com problemas fronteiriços 

 Topografia atípica (montanhas e depressões, campos 

de cultivo e desertos estão lado a lado) 

 Solo pobre característico das regiões montanhosas 

(Planaltos Golan) 

 Detém um único sistema metropolitano (Carmelit na 

cidade de Haifa, um dos menores sistemas do mundo, 

com uma rede que apenas percorre 1800 metros) 

 Não é membro do Tribunal Penal Internacional (TPI) 

 

                                                 

473 Adaptado a partir das informações contidas em: 

http://translate.google.pt/translate?hl=ptPT&langpair=en%7cpt&u=http://blog.richmond.edu/geog320wigs/2

010/02/22/swot-analysis-of-gwn/, 18 de Junho de 2011,17:00. http://www.israel21c.org/opinion/israel-s-

swot-team, consultado em 18 de Junho de 2011, 17:00. Veja-se também, sobre este tema: DEUS, Ruth Elisa 

Correia da Fonseca da Costa, Op. Cit, nota 114, pp. 33, 34. 

474
 Veja-se a este respeito, ALMEIDA, Tito Luís, “A Bacia do Mediterrâneo e a Segurança Europeia, o 

Atlântico e a Segurança Colectiva. Função Geoestratégica do Espaço Português”, IAEM, TILD, Lisboa, 

1993. 
475

 Sobre a importância geopolítica dos recursos energéticos, pode ver-se o estudo de NUNES, Isabel Ferreira 

in MOREIRA, Adriano (coord.), in Estratégica, Vol I, ISCSP, IRI, Lisboa, 1990, pp. 143-176. 

http://translate.google.pt/translate?hl=ptPT&langpair=en%7cpt&u=http://blog.richmond.edu/geog320wigs/2010/02/22/swot-analysis-of-gwn/
http://translate.google.pt/translate?hl=ptPT&langpair=en%7cpt&u=http://blog.richmond.edu/geog320wigs/2010/02/22/swot-analysis-of-gwn/
http://www.israel21c.org/opinion/israel-s-swot-team
http://www.israel21c.org/opinion/israel-s-swot-team
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 Inglês como língua estrangeira 

 Inovação/tecnologia 

 Poder económico apreciável 

 Telecomunicações móveis 

 Sociedade  mais democrática do Médio 

Oriente 

 Apoio económico, diplomático e político 

dos Estados Unidos 

 Línguas: hebreu/árabe e inglês 

Oportunidades Ameaças 

 Aposta na investigação e desenvolvimento 

 Recursos energéticos (petróleo) 

 Recursos minerais (diamantes brutos) 

 Potencial no sector da educação 

(compulsória até aos 16 anos) 

 Elevada taxa de alfabetização 

 Desenvolvimento da tecnologia de 

economia de água, incluindo irrigação por 

gotejamento 

 Aproveitamento da energia solar 

 Turismo, sector da saúde (qualidade do 

serviço de saúde; cuidados de saúde 

universal e de contribuição obrigatória) 

 Grande potência militar (tem um dos 

exércitos mais poderosos do mundo) 

 Equipamentos militares 

 Intensivo desenvolvimento industrial 

 Produtos de alta tecnologia (aposta no 

sector científico-tecnológico) 

 Pujança empresarial (tem o maior número 

de empresas cotadas na Bolsa de Nasdaq ) 

 Um dos países mais urbanizados do 

mundo 

  Heterogeneidade cultural, étnica, religiosa e social 

 Diversidade religiosa 

 Conflitos religiosos 

 Rápidas mudanças de tecnologia de informação, 

internet e novas invenções/ tecnologia e inovação 

 Excesso de população, em relação aos recursos 

disponíveis 

 Rápida mudança de tecnologia da informação, 

Internet e novas invenções (tecnologia/ inovação) 

 

 

Após a análise SWOT detalhada de Israel, focando as potencialidades, 

vulnerabilidades, oportunidades e ameaças, podemos constatar que como Netanyahu 

sintetiza, “um Estado palestiniano exclui um Estado judeu; um Estado judeu exclui um 
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Estado palestiniano (…) Portanto não admitimos um Estado palestiniano”.
476

 Consideramos 

um jogo de soma nula, “em que todo o avanço de um corresponde a um recuo do outro. Não 

admitem situações (neste caso a existência de dois Estados), em que ambos ganhem, como 

aconteceria numa postura do jogo dilema do prisioneiro. Pelo contrário, mantém-se 

inflexível, para qualquer dos lados, o objectivo de prosseguir a guerra até à destruição do 

inimigo”. 
477

 

    A aplicação das Teorias dos Jogos
478

 no apoio à decisão, tiveram origem no 

século XX e basearam-se na racionalidade dos actores, isto é, no pressuposto de que o 

decisor tenta maximizar as vantagens e minimizar os inconvenientes. 

     Vários são os autores que sugerem a sua utilização nas relações internacionais, 

por se considerar que estas teorias apresentam vantagens decorrentes, nomeadamente, do 

facto de permitirem uma melhor visualização dos resultados esperados das negociações 

estabelecidas entre os actores internacionais e permitindo deste modo, uma avaliação mais 

objectiva das estratégias adoptadas
479

. 

     Segundo Dougherty
480

, o estudo da teoria dos jogos é necessário e relevante, 

“para o estudo das relações internacionais, uma área em que tantas vezes falamos de 

jogadas de xadrez diplomático, de fazer bluff, de subir a parada, da utilização de moedas de 

troca e das tentativas de antever as jogadas dos adversários para lhes ganhar vantagens”.
481

 

      De forma sistemática, o jogo caracteriza-se pelos seguintes elementos: 

“Os Jogadores – enquanto actores racionais, cujo objectivo é ganharem; 

                                                 

476
 SANTOS, Loureiro dos Santos, A Idade Imperial- A Nova Era, Reflexões sobre Estratégia III, 

Publicações Europa América, Mem Martins, 2003, pp. 165,166. Veja-se também, a  propósito da análise 

SWOT da Palestina, Anexo 12. 
477

 SANTOS, Loureiro dos, Op. Cit, nota 476, pp. 165,166. 
478

 “ A aplicação da teoria dos jogos às RI em geral, e à análise decisional em particular, tem constituído tema 

polémico entre os teóricos internacionalistas. No entanto, a tradição dos ‘jogos de guerra’ na história da 

estratégia e das tácticas militares desde a China pré-confuciana, tendo como objectivo a revisão do raciocínio 

do adversário e dos seus movimentos e acções decorrentes, constitui uma prática que, segundo alguns 

autores, pode ser aplicada a contextos políticos decisionais de negociação e de crise, apesar do 

reconhecimento generalizado dos seus limites em termos de resultados”. SANTOS, Victor Marques, Op. Cit, 

nota 23, p. 227. Veja-se a este propósito, Enciclopédia Delta Universal, Volume 8, Editora Delta, Rio de 

Janeiro, p. 4606.  
479

 LOPES, José Augusto Amaral, “A Gestão de crises”, Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM), 

Lisboa, Dezembro 2006, p. 23 
480

 Apud. PFALTZGRAFF, Jr., 1981, 513 in SANTOS, Victor Marques, Op. Cit, nota 23, p. 228. Veja-se 

também, DOUGHERTY, James e PFALTZGRAFF, Robert, Relações internacionais: As teorias em 

confronto, Gradiva, Lisboa, 2003, p. 722.  
481

 LOPES, José Augusto Amaral, Op. Cit, nota 479, pp. 23, 24. 
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-As Recompensas – que podem ter significados diferentes para cada 

jogador, dependendo dos seus valores; 

-Um conjunto de regras próprias e pré-definidas; 

-Um conjunto de informações – que determinam a quantidade, qualidade e 

imediatismo que cada jogador tem do ambiente e das escolhas feitas pelo seu 

adversário; 

-As Estratégias – adequação dos meios aos objectivos; 

-O Ambiente – seja real ou percebido; 

-Interacção das jogadas, caracterizada pela interdependência entre 

movimentos dos jogadores, onde cada escolha sucessiva de um jogador incita o 

outro a alterar as suas escolhas subsequentes”.
482

 

Von Neumann e O. Morgenstern, através da sua obra, A Teoria dos Jogos 

e o Comportamento Económico, exploram esta teoria de base matemática e 

experimental, que prevê comportamentos de concorrentes actuando em sistemas 

concretos
483

. 

Consideram-se como pressupostos importantes para a Teoria dos Jogos, “o 

conhecimento prévio de todas as acções possíveis por parte dos concorrentes, o 

conhecimento prévio das vantagens possíveis de cada acção respectiva e a redução 

a dois dos concorrentes, sejam singulares ou colectivos”.
484

 

      Na linha do nosso objecto de estudo, considerámos como referência o Jogo 

de Soma Nula
485

, seguindo o raciocínio proposto por Von Neumann
486

 e Morgenstern e 

                                                 

482
 Idem. 

483
 Veja-se a este propósito SAMUELSON, Paul A. e NORDHAUS, William D., Economia, 14ª Edição, 

Mcgraw-Hill, Lisboa, p. 238. “A teoria dos jogos é, pois, normativa, na medida em que sugere o 

comportamento optimizado (‘optimal’) a cada jogador e, ao mesmo tempo, é ‘descritiva’ enquanto modelo de 

análise empírica de situações concretas (…). Ao analisar os jogos, a teoria não assume o comportamento 

racional, tenta antes determinar o que pode significar ‘racional’ quando um indivíduo é confrontado com o 

problema do comportamento optimizado em jogos e situações equivalentes.(…) A teoria dos jogos é uma 

disciplina matemática concebida para tratar rigorosamente a questão do comportamento optimizado dos 

participantes, em jogos de estratégia e para determinar os equilíbrios resultantes”. SANTOS, Victor 

Marques, Op. Cit, nota 23, pp. 229, 230. 
484

 LARA, António Sousa, Op. Cit, nota 73, p. 176. 
485

 “ O jogo de soma nula ou constante é aquele em que cada jogador tenta obter o máximo do outro que, em 

consequência, ficará com o mínimo. É o jogo mais simples, característico do conflito puro, de uma situação 

totalmente competitiva, em que não existem comportamentos cooperativos mas apenas motivações 

antagónicas, e não existem incentivos para nenhuma das partes alterar a sua estratégia. Um ganho relativo de 
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de acordo com o qual, neste tipo de jogos que se estabelece entre dois jogadores, um 

ganha necessariamente na mesma proporção em que o outro perde. Ou seja, os 

jogadores preocupam-se exclusivamente com as suas próprias recompensas, levando a 

uma interacção estratégica em que estão centrados em infligir o maior dano possível 

um ao outro. Assim, “o jogo de soma zero é estabelecido entre dois jogadores, em que 

um necessariamente ganha na mesma proporção em que o outro perde. Traduz na 

prática a teoria de Maquiavel: ‘A um príncipe cujo poder aumenta, corresponde outro 

cujo poder diminui’. Ou seja, baseia-se no princípio ‘minimax’
487

: cada jogador procura 

simultaneamente maximizar os ganhos que podem ser garantidos, e minimizar as 

perdas que se podem sofrer. Tanto os teorizadores da estratégia, como as chefias 

militares ou os diplomatas envolvidos na negociação de um acordo internacional, 

conhecem intuitivamente este princípio, bem como os seus limites superior e 

inferior”.
488

 

     Nestes casos, a perda de um jogador é o ganho do outro, e vice-versa. Ou 

seja, no jogo de soma nula, apenas se pode contar com “aliados” e “inimigos”. “Não 

admitem situações (neste caso a existência de dois Estados), em que ambos ganhem, 

como aconteceria numa postura do jogo ‘dilema do prisioneiro’. Pelo contrário, 

mantém-se inflexível, para qualquer dos lados, o objectivo de prosseguir a guerra até à 

destruição do inimigo”.
489

 

     Na linha de pensamento de Eduardo dos Santos, “todas as iniciativas bem-

intencionadas de reconciliar os árabes com Israel, soçobraram nas fundações da 

                                                                                                                                                    

uma das partes corresponde sempre a uma perda relativa para a outra, e a soma final da matriz é sempre 

zero”. SANTOS, Victor Marques, Op. Cit, nota 23, p. 232. 
486

 NEUMANN, John, “Work in the theory of games and mathematical economics”, Kuhn, H.W. and 

Tucker, A.W, 1958 (Bull. Amer. Math. Soc. 64, Number 3, p. 100-122). Enciclopédia Delta Universal, 

Volume 14, Editora Delta, Rio de Janeiro, p. 7996. 
487

 GODET, Michel, Manual de Prospectiva Estratégica-Da Antecipação à Acção, 1ª Edição, Publicações 

Dom Quixote, Lisboa, 1993, p. 347. “ (…) corresponde ao princípio estratégico do ‘minimax’, definido como 

o comportamento estratégico em que cada jogador procura minimizar a sua perda máxima(..). Ou seja, 

qualquer desvio da estratégia óptima afasta o jogador do ‘saddle point’ da função compensatória (‘payoff 

function’), que corresponde ao ponto em que o minimax é igual ao maximin”. SANTOS, Victor Marques, 

Op. Cit, nota 23, p. 232. 
488

 LOPES, José Augusto Amaral, Op. Cit, nota 479, p. 24. 
489

 SANTOS, Loureiro dos, Op. Cit, nota 476, p.166. 
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realidade geopolítica: aquele conflito é um jogo de soma zero! Israel é o estado 

comunalista mais complexo de todos”.
490

 

        Israel é considerada “uma nação de armas”
491

 e o alcançar a paz reside no 

pensamento do povo israelita, sendo o cerne das suas maiores preocupações
492

. 

     

III.4. Análise Prospectiva Estratégica 

 

Para realizarmos uma análise prospectiva
493

 temos que atender ao raciocínio 

estratégico, raciocínio esse que é prospectivo, isto é, “deve ter em linha de conta o futuro. 

De acordo com o conceito geral de prospectiva, devemos reflectir sobre o futuro para 

preparar, no presente, um projecto para o futuro. O raciocínio estratégico parte dos 

objectivos a atingir. Por isso, não parte do que é possível, mas do que é necessário e 

desejável, e esforça-se para o atingir. Nestes termos, um raciocínio estratégico deve sempre 

compreender uma finalidade (objectivo), uma fundamentação (planeamento) e uma 

execução (meios). Mas deve também incluir uma criteriosa selecção de prioridades, ou 

seja, uma competência para saber distinguir o essencial do acessório. O Marechal Foch 

definiu aquilo a que chamou os três pilares do comportamento (raciocínio) estratégico: 

querer fazer; saber fazer; poder fazer. Afinal, não são mais do que a articulação da vontade, 

da inteligência e do realismo, isto é, de um factor anímico, de um factor intelectual e de um 

factor dinâmico”.
494

 

      Por seu lado, no entender de Michel Godet, “o futuro não deve ser encarado como 

uma linha única e pré-determinada no prolongamento do passado: o futuro é múltiplo e 

                                                 

490
 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, Op. Cit, nota 65, p. 548. 

491
 MARINI, José Felipe, Op. Cit, nota 130, p. 217. 

492
 Idem, p. 198. Veja-se também em Anexo 4. 

493 “A palavra prospectiva tem origens latinas. O verbo prospicere significa olhar para longe ou de longe, 

discernir alguma coisa que está à nossa frente, empregava-se no século XVI, foi utilizada por Paul Valéry e 

relançada por G. Berger em 1957 num artigo da Revue des Deux Mondes”. GODET, Michel, Op. Cit, nota 

487, p. 21. “A prospectiva baseia-se em tendências profundas e em novas forças emergentes (ou de possível 

emergência), capazes de imprimir, à evolução, novos ritmos e novas direcções”. RIBEIRO, António Silva, 

Op. Cit, nota 17, p. 145. 
494

 CORREIA, Pedro Pezarat, Manual de Geopolítica e Geoestratégia, Volume I- Conceitos, Teorias e 

Doutrinas, 1ª Edição, Colecção Andaimes do Mundo nº 3, Quarteto, Coimbra, Novembro 2002, p. 38. 
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indeterminado. A pluralidade do futuro e os graus de liberdade da acção humana explicam-

se mutuamente: o futuro não está escrito, está por fazer”.
495

 

       Todavia, teremos que ter o cuidado de não entrar em “futurismos” e estarmos cientes 

que dificilmente teremos evoluções cíclicas, até porque basta um simples factor para 

alterar por completo o curso da história.  

     Gaston Berger afirma de forma elucidativa, que “o futuro é a razão de ser do 

presente”.
496

 

      Assim, com base no processo de planeamento estratégico e tendo presente que quando 

estabelecemos objectivos, estes superam as provas da estratégia, os mesmos podem ser 

caracterizados como: 

 Exequíveis; 

 Aceitáveis; 

 Adequados. 

        Segundo Mendo Henriques, toda a análise prospectiva deverá conter os 

seguintes elementos
497

: 

 As finalidades e objectivos a alcançar; 

 Os meios e/ou recursos a utilizar; 

 As sequências de acções ou programas a desenvolver. 

 

        Na mesma linha de pensamento, podemos perceber que a metodologia prospectiva dá 

destaque ao Método de Cenários
498

 (MC), por forma a encontrar solução para os 

problemas, onde a incorporação de informação qualitativa e quantitativa procura dar 

                                                 

495
 GODET, Michel, Op. Cit, nota 487, p. 22. 

496
 Idem. 

497
HENRIQUES, Mendo C. “O sentido da prospectiva estratégica”, 2007. Disponível em: 

www.somosportuguese.com 
498

 “Atribui-se o qualitativo ‘método de cenários’ a um caminho que compreende um certo número de etapas 

muito precisas (análise de sistema, retrospectiva, estratégia de actores, elaboração dos cenários) que se 

encadeiam logicamente”. GODET, Michel, Op. Cit, nota 487, p. 68. Sobre esta questão, “podemos recorrer 

a um método de construção de cenários que utilize a análise previsional (constitui como que uma projecção 

do passado recente, com base nas dinâmicas que vêm sendo afirmadas do antecedente) e a prospectiva”.  

RIBEIRO, António Silva, Op. Cit, nota 17, p. 145. 
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resposta ao planeamento estratégico, articulando fins-meios, jogos de actores e 

desdobramento de cenários. 

     Um dos objectivos do MC é reduzir a incoerência e decompõe-se em duas etapas: 

construção de base e construção de cenários propriamente dita
499

. 

     A construção de base é composta por 3 fases: 

1) delimitação do sistema, estruturado à volta da grande questão que tem por base 

a reflexão (contornos da problemática a analisar ou o sistema a estudar), ou o 

diagnóstico orientado para explorar o conjunto de variáveis quantitativas e 

qualitativas; 

2) delimitação das variáveis-chave através da análise estrutural (técnica de análise 

que permite detectar relações “escondidas” e decompor o sistema em subsistemas, 

reconhecendo o que era “imperceptível”); 

3) análise da estratégia dos actores (consiste em estudar o posicionamento dos 

mesmos, depois de detectadas as variáveis-chave, em relação a alianças, conflitos 

e às suas próprias estratégias, etc). 

     Em suma, a construção de cenários
500

 consiste em: 

a) construção de hipóteses; 

b) consulta de peritos; 

c) hierarquização de cenários.  

        Não obstante ser complicado construir um cenário futuro (e tentando não entrar em 

futurologia), do ponto de vista geopolítico o Estado de Israel parece sobressair, desde logo, 

pelos seus recursos energéticos, assumindo um papel de grande relevo na região, tendo 

como pano de fundo a água
501

. Nesse sentido, os seus planos parecem orientar-se para o 

recurso aos oleodutos recebendo energia. Também a água terá aqui certamente um papel 

impulsionador, uma vez que além de resolver os seus problemas de dependência, também 

                                                 

499
 “O método de cenários compreende duas fases: a construção da base e, a partir dessa base, a elaboração de 

cenários que conduzam ao estabelecimento de previsões”. GODET, Michel, Op. Cit, nota 487, p. 73. 
500

 Cenário consiste num “conjunto formado pela descrição de uma situação futura e do encaminhamento dos 

acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação futura”. Idem, p. 70. 
501 Veja-se a este propósito, SANTOS, José Alberto Loureiro, “Importante Causa de Conflitos no século 

XXI”, in Revista Militar, Nº 2388, Lisboa, Janeiro de 2001, p. 23. 
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lhe permitirá desempenhar o papel de distribuidor e, desse modo, exercer um certo 

controlo sobre a região nessa matéria
502

.  

 Por outro lado, estudos como “O Mundo em 2025”, consideram que os países em 

desenvolvimento virão a representar mais de dois terços do aumento da procura energética. 

Actualmente, verificamos uma busca determinada em garantir combustíveis ou energias 

alternativas às existentes. 

    De facto, a consciência actual das sociedades parece estar muito alerta 

relativamente às questões ambientais, pois estas têm afectado o clima e mantido acesa a 

discussão relativamente ao aquecimento global. 

   Intimamente ligado com as questões ambientais e energéticas surge a questão da 

água a que nos temos vindo a referir, e que é assumida como um dos principais focos de 

conflito do futuro, surgindo referenciada quer no conceito estratégico da NATO, quer na 

lista das prioridades das principais potências, e em particular dos EUA (aliado natural de 

Israel), porque o clima tem sofrido alterações que põem em causa o padrão existente. 

   Do ponto de vista militar, em Israel o serviço militar irá manter-se obrigatório, 

para homens (18-54 anos) e para mulheres (18-38 anos). 

  Considerando a possibilidade de vir a existir no seio da União Europeia um 

Exército Europeu, em que cada Estado-Membro não perdendo a sua soberania interna, 

atende a uma hierarquia a nível europeu que regularia os Estados-Membros (dado que estes 

se encontram inseridos na UE)
503

, o mesmo cenário não faz, a nosso ver, qualquer sentido 

relativamente a Israel no contexto do Médio Oriente. Trata-se de um Estado em confronto 

militar com os Estados circundantes, e nesta medida seria inviável a existência de um 

“Exército do Médio Oriente”, já que cada Estado é detentor de Forças Armadas que 

regulam cada país.  

                                                 

502
 Idem. 

503
 Veja-se sobre esta problemática, CARREIRA, Ana Cristina Antunes, A União Europeia e a Criação de 

uma Força Militar Comum Europeia no contexto das relações Transatlânticas. Consequências e Desafios 

para a Política Pública de Defesa, Dissertação de Mestrado em Gestão e Políticas Públicas, ISCSP, Lisboa, 

2010, pp. 86,87. 
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             O caminho que está a ser traçado pela sociedade internacional, aparente e 

formalmente liderada pela ONU, parece apontar no sentido de vir a ser criado um Estado 

da Palestina com a consequente criação de Forças Armadas regulares, já que as que 

existem neste momento são consideradas Forças Armadas irregulares, por se tratarem de 

organizações classificadas como terroristas, nomeadamente o Hamas. Ou seja, teríamos um 

Estado de Israel com Forças Armadas e um Estado da Palestina com Forças Armadas
504

. 

Os EUA e a EU, estão neste momento a formar Forças de Segurança Palestinianas
505

. 

Contudo, por mais que sejam desenvolvidos esforços conducentes à paz, tal não parece ser 

possível de forma duradoura, uma vez que se tratam de Estados que sempre viveram em 

conflito e este mesmo conflito (tudo aponta nesse sentido) parece que irá persistir. Por isso, 

o cenário de conflito a existir na região daqui a dez anos, não será muito diferente daquele 

que hoje é conhecido. 

     Dado que um Exército, por si só, não constitui garantia de segurança de uma 

população, recorre-se e recorrer-se-á provavelmente, tal como até aqui tem vindo a 

verificar-se, aos serviços de intelligence, nomeadamente à Mossad
506

. 

 

CONCLUSÃO 

 

Face aos elementos que recolhemos, ao estudo e análise que efectuámos e tendo 

em conta o objectivo que nos propusemos, torna-se necessário sistematizar os aspectos 

mais relevantes do presente exercício teórico. 

                                                 

504
 “Um Estado de Israel e um Estado da Palestina. Paz no Estado de Israel e Paz no Estado da Palestina”.  

MELO, Nuno, “Eurodeputados”, RTP2, 10 de Outubro de 2011, 20:00. Veja-se também a este propósito, 

que a Palestina não pretende ter um exército na medida em que “hoje os palestinianos são mais moderados do 

que eram em 1968 ou durante o Setembro Negro porque lhes foi dada a esperança de ter um Estado. A 

progressão de todos os povos para o direito a terem um Estado torna-os menos aptos a serem radicais e a 

quererem morrer em actos extremistas”. AVÓ, César, “Portugal e África têm um destino comum”, in Tabu, 

nº 270, Lisboa, 4 de Novembro de 2011, p. 58. 
505

 CYMERMAN, Henrique (enviado especial a Israel), Reportagem especial, SIC, 20 de Setembro de 2011, 

20:30.  
506 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Op. Cit, nota 2, p. 73. 
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Conforme referenciado no início do mesmo, procurámos elaborar um trabalho 

que, depois de concluído, pudesse proporcionar a quem o lesse a informação necessária ao 

conhecimento e esclarecimento relativo à Estratégia de Segurança e Defesa (ENSD) do 

Estado de Israel, desde 1974 até à actualidade.  

Assim, procurou-se dar uma resposta à pergunta formulada como ponto de 

partida:  

 “Quais as características da Estratégia de Segurança e Defesa do Estado de 

Israel?” coadjuvada pela subsequente: “Porque é que Israel desenhou uma Estratégia 

Nacional de Segurança e Defesa, que pressupõe da parte de toda a população o 

cumprimento do serviço militar, quer nas Forças Armadas quer nos serviços de 

intelligence?” 

           Para responder a estas questões, tivemos necessidade de enquadrar o Estado de 

Israel e explicar os pressupostos de criação das suas Forças Armadas, assim como os 

condicionalismos inerentes à incorporação dos cidadãos israelitas no seio das mesmas.  

           Chegámos à conclusão que esta situação se prende, em primeiro lugar e acima de 

tudo com questões demográficas, em virtude da escassa população judia e consequente 

envelhecimento da mesma. A maioria da população judia, cuja pátria é Israel não habita no 

território ocupado pelo Estado de Israel. A este propósito, José Gabriel Paz aborda a 

questão das políticas territoriais e demográficas respeitantes a Israel
507

, que acompanhámos 

e tivémos presentes ao longo da nossa investigação. Foram também considerados como 

conceitos estratégicos por José Gabriel Paz, os seguintes: a questão demográfica, que se 

encontra na linha da frente e a defesa do território atendendo ao lebensraum
508

, por forma a 

ser fortificado e também o judaísmo, como elemento caracterizador de identidade nacional 

e a temática da segurança nacional. 

                                                 

507
 “Neste sentido observam-se dois cursos de acção que convergem para cumprir tais políticas: a 

consolidação e anexação do Estreito de Gaza e da Cisjordânia através do assentamento de colonos judeus, 

impedindo a consolidação territorial palestina, e o emprego de mecanismos dissociativos para impedir o 

fortalecimento da identidade nacional palestiniana”. PAZ, José Gabriel, Op. Cit, nota 76, p. 49. 
508

 Espaço vital. 
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Deste modo, o percurso que trilhámos ao longo do presente trabalho permitiu-nos 

retirar algumas conclusões, para nos poder permitir obter respostas para os objectivos que 

definimos no seu âmbito. 

   Assim, a ENSD adoptada pelo Estado de Israel desde 1974 até à actualidade 

encontra-se sujeita aos ditames políticos,  previstos na Lei Fundamental de 1976 e na LSM 

de 1986
509

. Neste sentido, é o poder político quem assegura e garante o cumprimento e 

concretização da ENSD de Israel.  

Verifica-se, além disso, a existência de todo um quadro e produção de legislação 

que evidencia uma ENSD, que vinha sendo desenhada desde a formação do Estado de 

Israel em 1948 
510

. 

Relativamente à possibilidade de Israel ter desenhado uma ENSD, traduzida no 

objectivo vital de assegurar a sobrevivência do Estado, bem como a salvaguarda da sua 

soberania na linha de Jean Bodin, encontramo-nos aqui perante o princípio da auto-

determinação dos povos, cuja consagração referente ao povo palestiniano foi decretada em 

1974
511

. A este propósito, e como resposta possível no domínio do real, temos em linha de 

conta que o Estado é composto por três elementos essenciais: povo, território e poder 

político. O conceito de soberania, tal como é definido por Bodin no século XIV, 

“caracterizou o nascente Estado laico e nacional pela soberania, que definiu como um 

poder sem igual na ordem interna e sem superior na ordem externa, deu nova actualidade 

ao problema da relação entre a força e a legitimidade”.
512

 

Assim, os factos apontam no sentido de termos que considerar que Israel ocupa, 

por razões de natureza estratégica, uma parte do território da Síria desde 1967
513

. O facto é 

que “para além de uma sociedade, de uma terra e de um governo, impõe-se um elemento 

espiritual capaz de dar legitimidade ao monopólio da força pública, de dar unidade ao 

ordenamento. Exige-se a tal exclusividade que, desde Jean Bodin, se vai conseguir pelo 

                                                 

509
 Veja-se em Anexo 9, o documento 4 e o documento 6. 

510
 Para uma análise mais pormenorizada, veja-se em Anexo 9. 

511
 A 13 de Novembro de 1973, após um discurso de Yasser Arafat, a AGONU reconhece o direito dos 

palestinianos à independência e autodeterminação. 
512

 Apud, VERDROSS, Alfred, Derecho Internacional Publico, Madrid, 1978 in MOREIRA, Adriano, Op. 

Cit, nota 26, p. 23. 
513

 CRUZ, Martins da, TVI 24, entrevistado pelo jornalista Carlos Gaspar, dia 20 de Outubro de 2011, 20:30. 
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recurso à magia do nome soberania. Jean Bodin apelava para a distinção, entre aquilo que 

considerava como a republique, de outra coisa, a que dava o nome de l’etat.”.
514

 

Na linha de pensamento de Loureiro dos Santos, as oposições e controvérsias 

entre ambos os povos, judeus e árabes, centrais à própria existência do Estado de Israel, 

mais do que devidas a motivos religiosos, prendem-se com questões de defesa do território. 

Este conflito que, de certo modo, influencia todos os aspectos da vida, não apenas no 

Estado de Israel, mas também nos seus vizinhos regionais acaba, ainda mais, por ter 

repercussões a nível internacional.  

           É atribuído especial destaque à “desterritorialização da defesa”
515

, a qual se interliga 

com factores históricos. Os palestinianos “com os olhos colocados” na história, reclamam 

o território que é seu
516

. Na perspectiva de José Gabriel Paz representa uma meta difícil, 

em virtude da escassez e fractura do território, dispersão da sua população, um governo 

sem poder e a inexistência de uma soberania eficaz
517

.  

Os Palestinianos reclamam de Israel o seguinte: “a autodeterminação da 

população palestiniana; a devolução dos territórios ocupados e o retorno às fronteiras 

anteriores a 1967; a criação de um Estado Palestiniano que incorpore a Cisjordânia e Gaza, 

com a capital em Jerusalém; o retorno dos refugiados, como foi estabelecido pela 

Resolução das Nações Unidas”.
518

 Todavia, os objectivos palestinianos são claramente 

divergentes em relação aos objectivos israelitas, no que respeita à capital Jerusalém, 

reclamada por ambos, e também em relação à água, considerado um recurso escasso e, por 

                                                 

514
 “Com efeito, há uma distinção a fazer entre a comunidade política, o Estado em sentido amplo, a chamada 

sede da soberania, e a forma de governo, a maneira de se exercer o poder, para aquilo que Adriano Moreira 

refere como a estrutura que monopoliza a força suprema dentro da comunidade e que pode não coincidir com 

aquilo que legalmente recebe esse nome. Assim, de acordo com estas teses pluralistas, o Estado é 

perspectivado, não como uma coisa, mas como um processo relacional, entre a sociedade civil, ou 

comunidade, e o aparelho de poder” . MALTEZ, José Adelino, Op. Cit, nota 35, pp. 364, 365. 
515

 SANTOS, Loureiro dos, Op. Cit, nota 476, p. 165. 
516

 Na perspectiva de uma palestiniana “em 1988 os palestinianos reconheciam a terra a Israel. Hoje o 

problema não é cultural, mas sim territorial, uma vez que a terra está a ser tomada à Palestina. Hoje 22% da 

população ocupa a Palestina e 78% ocupa Israel”. AMIRY, Suad, documentário RTP2, 7 de Julho de 2012, 

23:30. 
517

 PAZ, José Gabriel, Op. Cit, nota 76, p. 50. 
518

 Idem. 
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isso, de importância crucial para os dois povos- sem contar com a relevância estratégica no 

cenário regional e, também, internacional
519

.  

No que concerne às linhas de orientação presentes na génese da estratégia de 

segurança e defesa de Israel, associadas e/ou condicionadas pela conjuntura política 

internacional (Política Externa dos Estados Unidos da América, por exemplo), estas 

remetem-nos para o enquadramento geopolítico internacional. O papel dos EUA como 

aliado de Israel é incontornável. Realçamos os laços israelo-americanos, o seu apoio, a sua 

ajuda financeira e a do vector da segurança nacional, que tem na rectaguarda os EUA ( até 

pelo próprio controlo do petróleo, por parte dos EUA) e que terá estado na origem da 

dificuldade ou, até mesmo, do impedimento da própria integração regional de Israel no 

Médio Oriente
520

. O Estado de Israel recebe dezenas de biliões de dólares por ano, 

provenientes da ajuda económica dos Estados Unidos e de doações de judeus ricos que 

vivem em várias partes do mundo, tem acesso às mais modernas armas, possui Forças 

Armadas bem equipadas, organizadas e treinadas e um serviço secreto dos mais eficientes 

do mundo, a Mossad. A doutrina tem por isso vindo a analisar, com particular interesse, 

esta questão e conexas.  

Na linha de raciocínio de Eduardo Eugénio dos Santos, “a política americana 

contemporânea para o Médio Oriente é incoerente e irrealista. Incoerente, por tentar 

arranjar alianças com Estados em lados opostos no problema fundamental da Palestina. 

Irrealista, porque se agarra a um status quo na região que está condenado ao fracasso”.
521

 

A postura unilateralista dos EUA tem-los conduzido a posicionarem-se de modo a 

utilizarem a força militar, não acatando as decisões da sociedade internacional, nem 

atendendo à soberania interna dos Estados. Os EUA adoptam uma posição indecisa, para 

pôr termo a este conflito. 

                                                 

519
 Idem, ibidem. “O conflito israelo-palestiniano tem por isso um grande peso na região do Médio Oriente”. 

WEBER, Dolores Algora, Op. Cit, nota 65. 
520

 “Dado o comprometimento de ferro entre EUA e Israel, qualquer acção contra os interesses deste, ou em 

apoio da unificação regional, é inconcebível”. SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre dos, Op. Cit, nota 65, p. 

561. Na linha de pensamento de Teresa de Almeida e Silva, “um dos desafios estratégicos de Israel consiste 

em alinhar com a política dos Estados Unidos”.  
521

 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre dos, Op. Cit, nota 65, p. 560. 
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Além disso, é importante não esquecer que são os israelitas que dominam o lobby 

judaico, em virtude de uma população que é, também ela, maioritariamente judaica
522

. Sob 

o prisma do Embaixador Martins da Cruz, Israel é a peça central de Política Externa 

Europeia e dos EUA na região do Mediterrâneo
523

. Quanto à posição de Israel, esta 

apresenta uma postura isolacionista perante os Estados vizinhos. 

No que respeita à análise SWOT, e mais concretamente às vulnerabilidades e 

potencialidades do Estado de Israel, os palestinianos e os israelitas procuram, mutuamente, 

atingir os seus pontos mais vulneráveis. Os Palestinianos utilizam civis como armas, os 

denominados homens-bomba, pretendendo destruir/exterminar alvos humanos, em que os 

israelitas são os alvos a abater, utilizando o carácter mediático a nível global. Os israelitas 

possuem sofisticação e modernização de armamento bélico e são detentores de armas 
524

. 

No intuito de contornar este facto, pretende-se uma Palestina unida. A solução desta 

contenda consiste na aglutinação política e social
525

. 

No tocante à resposta ao objectivo da ENSD de Israel ser indissociável do 

desenvolvimento tecnológico, este está associado a umas Forças Armadas sofisticadas em 

termos tecnológicos. 

O sentimento israelita é colocado em causa, em virtude do programa nuclear 

iraniano. “O Irão foi o pioneiro no apoio financeiro ao governo do Hamas, ao qual se 

juntou a Síria”.
526

 O Quarteto (composto por EUA, ONU, Rússia e União Europeia) 

considera “o reconhecimento de Israel, a renúncia ao terrorismo e a aceitação dos acordos 

previamente assinados pela OLP”.
527

 O cerne da questão incide nas desigualdades entre o 

Estado de Israel e os Estados circundantes. Há conflitos entre o Estado de Israel e a Síria, o 

Líbano e o Irão e também o hezbollah. Por um lado, temos árabes com Exércitos 

profissionais e foi nesse sentido que em Israel foram criadas as FDI, posteriores à criação 

do Estado, uma das Forças Armadas mais capacitadas e preparadas do Mundo, na medida 

em que dispõem de uma parafernália logística, informativa e arquitectónica. Estes são os 

                                                 

522 SANTOS, Loureiro dos, Op. Cit, nota 476, p. 167. 
523

 GASPAR, Carlos, Programa emitido na TVI 24, dia 20 de Outubro de 2011, 20:00. 
524

 SANTOS, General Loureiro dos, Op. Cit, nota 476, p. 166. 
525

 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre dos, Op. Cit, nota 65, p. 561. 
526

 PINTO, Ana Santos, Op. Cit, nota 400, p. 140. 
527

 Idem. 
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motivos principais para enveredar pelas Forças Armadas. Além disso, a devoção à causa 

sionista também contribui para a incorporação nas FDI.  A LSM de 1986 prevê o serviço 

militar obrigatório a partir dos 18 anos, quer para homens quer para mulheres, que 

constituem as denominadas Forças de Defesa Israelitas (FDI).       

           A ENSD depende da eficiência e eficácia dos serviços de intelligence, 

nomeadamente da Mossad e tal conduziu Israel a apostar num serviço de informações, que 

é hoje considerado como dos mais eficientes do mundo. A Mossad surge assim como um 

actor estratégico e tendo acesso directo ao Primeiro-Ministro israelita, está sujeita e possui 

poder persuasivo perante este, daí servir como instrumento estratégico da política israelita. 

A organização da Mossad tem nesta medida uma relevância e papel de actor/ decisor 

estratégico, primando pela eficiência e eficácia, daí ser urgente (como, para qualquer 

serviço de informações de qualquer Estado) evitar as fugas de informação, traçar o seu 

percurso e das suas operações no terreno e a posição dos seus agentes. Além disso, detém 

como campo de actuação diversos cantos do mundo, longe de Israel, sempre que os 

interesses do Estado são colocados em causa
528

.  

            O nosso propósito foi, neste contexto, tentar entender e desvendar o papel da 

Mossad na prossecução da ENSD de Israel. Procurámos igualmente, explicar os 

condicionalismos que levam à incorporação naqueles serviços de intelligence. Foi possível 

apurar que tal situação está interligada com questões de segurança, ou seja, de salvaguarda 

nacional. Só a existência de um Exército não é considerada suficiente, daí serem 

considerados necessários também os serviços de informações. Nesse sentido, também os 

diferentes elementos constituintes daquelas organizações foram considerados no âmbito da 

análise, sempre que tal se justificou, tendo em vista os objectivos definidos. É sem sombra 

de dúvida uma urgência para o Estado de Israel a questão respeitante à segurança, já que a 

sua estrutura interna é posta em causa devido ao Hamas. 

                                                 

528
 Veja-se a este propósito: NASCIMENTO, Pedro, SIMÕES, Daniel, SILVA, Vítor, Op. Cit, nota 325, p. 

32. 
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     Num clima de violência
529

, as Forças Armadas
530

 em geral e os Serviços de 

Segurança Interna e Intelligence em particular, tendem a assumir um papel que, à escala 

global, tende a apresentar-se como cada vez mais determinante. 

        No que respeita aos desafios da defesa de Israel para o século XXI, o 

primeiro desafio refere-se ao programa nuclear iraniano 
531

. Julga-se existir no Irão um 

projecto de armamento, ou seja, material suficiente para produzir bombas
532

, que 

representa um papel importante para Israel, na medida em que chega mesmo a afirmar que 

“queremos que Israel desapareça do mapa”.
533

 Há todo um manancial de opções de 

prevenção por parte de Israel. O segundo aspecto incide no Irão ter poder militar
534

. As 

organizações terroristas, nomeadamente o Hamas, considerada por Amos Gilad
535

 uma 

organização independente, são uma preocupação magna. O segundo desafio corresponde à 

questão da segurança nacional
536

.  

                                                 

529
 “Israel e a Palestina representam um verdadeiro foco de conflito. Cada um resgata a sua legitimidade, 

carregada de grande simbolismo. Na actualidade são considerados fracassos as intenções em estabelecer 

acordo entre israelitas e palestinianos. Todos os esforços são infrutíferos. Este conflito encontra as suas raízes 

em motivos religiosos e ideológicos e também históricos”. RODRIGUES, Castro, Op. Cit, nota 115, pp. 14-

16. 
530

 “As Forças Armadas são como um instrumento de força; surgem como factor de estabilidade 

internacional”. TAVARES, André, Op. Cit, nota 59. Veja-se o que diz, a este propósito, Joseph Nye no livro 

intitulado The Future of Power, em que o poder militar é identificado com a força e expressa-se por meio de 

ameaça (coacção, dissuasão e protecção), destacando a capacidade persuasiva do poder militar. Veja-se 

igualmente sobre esta questão Robert Hart, que salienta o uso da força armada. Lawrence Friedman considera 

a latência do poder militar. 
531

 “Desenvolver potencial nuclear é legítimo no quadro do TNP. E o Irão assinou o Tratado de Não-

Proliferação Nuclear, ao contrário de Israel”. PRASHAD, Vijay, Op. Cit, nota 158, p. 46. Veja-se também a 

este propósito, ADGHIRNI, Samy, “Sanções asfixiam o povo”, in Expresso, Primeiro Caderno, Nº 2053, 

Lisboa, 3 de Março de 2012, p. 30. “Olhar para o Irão apenas à luz de um ataque a Israel é limitar o poder do 

Irão. Não se trata tanto de destruir Israel, mas de fragilizar Israel e controlar o fluxo das armas e do petróleo 

do Golfo. Os israelitas têm razão em ficar alarmados”. ALVES, Clara Ferreira, “O trabalho sujo de Israel”, in 

Revista Tabu, Secção Pluma Caprichosa, nº 2054, Lisboa,10 de Março de 2012, p. 6. AVÓ, César, “Cerco 

aperta-se ao Irão”, in Sol, nº288, Lisboa, 9 de Março de 2012, p. 25. MOTA, Margarida, “Linha dura marca 

pontos”, in Expresso, Primeiro Caderno, nº 2054, Lisboa, 10 de Março de 2012, p. 30. Na perspectiva de 

Teresa de Almeida e Silva, “Israel vive um 3º ciclo estratégico, estando numa posição de vulnerabilidade 

face ao Hamas e sobretudo ao armamento nuclear iraniano”. 

532
 ROGEIRO, Nuno, “Sociedade das Nações”, Sic Notícias, 12 de Novembro de 2011, 14:00.  

533 “Nas relações Israel e Irão permanece a questão do programa nuclear iraniano considerado uma ameaça a 

Israel. No que concerne ao Egipto continua a ser um aliado”. ROGEIRO, Nuno, Op. Cit, nota 156, p. 204. 

“O Irão afirmou que o nuclear que detém destina-se a fins pacíficos”. COSTA, Isabel, “Hoje”, RTP2, 27 de 

Setembro de 2012, 22:00. 
534

 Para uma análise mais aprofundada, veja-se em Anexo 13.  
535

 Director de Política e Assuntos Militares do Ministério de Defesa de Israel. 
536

 GILAD, Amos, Op. Cit, nota 363. 
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     Em termos conclusivos e atendendo à conjuntura inserida no Médio Oriente, 

no que concerne às relações com os Estados vizinhos, destacamos: 1) as relações com o 

Egipto, em que para haver democracia são imprescindíveis infra-estruturas. A libertação do 

soldado Gilad Shalit que teve como intermediário o Cairo, capital do Egipto, comprova as 

excelentes relações que Israel estabelece com o Egipto
537

. 2) As relações com o Irão
538

, 

sendo consideradas boas notícias os americanos “deixarem” o Irão. 3) As relações com a 

Turquia
539

, que se deterioraram e em que aproximadamente 15% dos generais se 

encontram detidos em prisões turcas. Podemos também aqui referenciar a posição de 

Erdogan face a Mavi Marmara
540

. 4) Nas relações de Israel com a Síria
541

, em que é 

atribuído especial destaque ao facto de este Estado ter quantidades avultadas de armas 

químicas. Nos últimos confrontos na capital, Damasco, é bem evidente uma enorme 

instabilidade
542

. 

  Os próximos cenários militares serão certamente uma guerra em Israel contra 

civis com rockets em Gaza, e ao abordarmos poder militar e sistema defensivo, nesse 

sentido a flexibilidade será limitada. Teerão afirma estar preparado para uma guerra real, 

contudo, não parece ter alternativa face aos EUA, sendo importante assegurar ao nível da 

segurança nacional diversas áreas de cooperação. O cenário alterar-se-á se os EUA 

                                                 

537 Sobre a questão das relações entre o Egipto e Israel, Nuno Rogeiro considera que “é posto em causa o 

sistema de defesa israelita e parte-se da premissa de que as duas potências democráticas à partida não 

entrariam em confronto. Há que aguardar o que sucede após a revolta donde emergem as democracias”. 

ROGEIRO, Nuno, Op. Cit, nota 156, p. 204. 
538

 “A situação entre Israel e o Irão é uma situação de grande tensão, só resolvida por um processo político e 

diplomático.” ELIASSON, Jan, “Europa XXI”, moderado por Rebecca Abecassis, SIC Notícias, 30 de Junho 

de 2012, 16:00. “Israel, por um lado, tem conflitos com o Irão xiita (…)”. In CARRASCO, Mayte, “Sonho 

matar Assad com as minhas mãos!”, in Visão, nº 1012, Paço de Arcos, 26 de Julho de 2012, p. 57. 

539
 “A Turquia é hoje o maior e mais importante parceiro para os problemas e negócios do Médio Oriente, e 

no Médio Oriente, não esqueçamos o petróleo”. ALVES, Clara Ferreira, “Pluma Caprichosa. Carta do 

Quatar” in Revista Única, nº 2042, Lisboa, 17 de Dezembro de 2011, p. 12. 
540

 Veja-se também a este propósito CORDEIRO, Pedro, “2009 Turquia e Israel de costas voltadas” in 

Revista Única, Lisboa, 21 de Janeiro de 2012, p. 55. 
541

 Veja-se sobre a Síria, SENDRA, David, “Al-Assad sem saída” in Expresso, nº 2038, Lisboa, 19 de 

Novembro de 2011, p. 31. “A Síria é o centro do Oriente árabe e não pode viver sem uma relação com a 

Península Arábica, os países do Golfo, o Egipto e outros”. FERREIRA, Ana Gomes, “A oposição síria 

também trava a sua guerra interna e Assad agradece” in O Público, nº 7955, Lisboa, Ano XXII, 19 de 

Janeiro de 2002, p. 19. “A EU, tem além disso, que enviar um sinal claro a Israel: uma intromissão militar 

israelita na crise seria contraproducente, inaceitável, susceptível de inflamar a região”. ÂNGELO, Victor, 

“Propostas para o xadrez sírio”, in Visão, nº 1012, Paço de Arcos, 26 de Julho de 2012,  p. 58. 

542 GILAD, Amos, Op. Cit, nota 363. 
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declararem o armamento nuclear iraniano
543

. Ao atendermos à conjuntura internacional, é 

ponto assente que o Irão é detentor de arsenal nuclear
544

 e em ordem ao mesmo ser 

desmantelado, Benjamin Netanyahu pretende por isso atacar alvos iranianos militares
545

. 

Na opinião de Amos Gilad, o Médio Oriente tornar-se-á nuclear e a fórmula da 

paz entre israelitas e palestinianos consiste, em primeiro lugar na solução oriunda da 

comunidade internacional e posteriormente de Israel, ou seja, a solução para a paz será 

mediante relações bilaterais. “Não são soluções políticas que são necessárias, mas antes 

enveredarem por negociações pacíficas. Em Israel, vive-se no melhor período de segurança 

nacional, a situação económica é favorável e detêm a melhor tecnologia do mundo”.
546

 

 A propósito da Primavera Árabe, que para muitos é considerada mais um 

inverno
547

, temos assistido a um reajustamento da arquitectura regional, estando a ser posto 

                                                 

543 “Há linhas de continuidade nos EUA, a saber: 1) contenção das ameaças regionais (estabilidade para evitar 

confrontos entre os Estados; alterações de interesses estratégicos; programa nuclear iraniano e corrida ao 

armamento por parte da Arábia Saudita e Israel); 2) criação de alternativas de recursos energéticos; 3) 

transições políticas ( não inclui a dimensão interna dos Estados; como desafios das transições políticas, a 

Turquia e o Irão são novos actores que revelam ambição regional e que estão em perfeita adaptação. Em 

Israel destaca-se a questão demográfica); 4) protecção de regimes aliados; 5) linha de protecção a Israel (o 

conflito israelo-palestiniano está na agenda dos EUA; o Irão é prejudicial ao Médio Oriente)”. PINTO, Ana, 

A Política Externa dos EUA no século XXI, Conferência, Instituto de Defesa Nacional, Lisboa, 25 de 

Novembro de 2011. “Os EUA têm exercido maior pressão sobre o Irão do que sobre a Coreia do Norte, que 

se retirou do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e até testou armas atómicas”.TAZMINI, 

Ghoncheh, “Irão-Ocidente: Rumo a uma Estratégia de Ganhos Mútuos” in Expresso, nº 2056, Lisboa, 24 de 

Março de 2012, p. 30. 
544

 “Tem um relatório público que é civil e um militar que é secreto. Detém mísseis de longo alcance que 

podem atingir Israel. Se Israel reage, o Irão tem capacidade para retaliar”. ROGEIRO, Nuno, “Sociedade das 

Nações”, 12 de Novembro de 2011, 21:00. “O Irão abriu as suas portas à Agência Internacional de Energia 

Atómoca (AIEA), permitindo que um grupo visitasse as instalações iranianas de água pesada e produção 

centrífuga e os centros de I&D-uma iniciativa que foi além do protocolo adicional. O Irão também 

manifestou a sua disponibilidade para colocar o seu programa nuclear sob ‘total supervisão da AIEA’ durante 

cinco anos, desde que as sanções contra o Irão fossem suspensas”. TAZMINI, Ghoncheh, “Irão-Ocidente: 

rumo a uma Estratégia de ganhos Mútuos” in Expresso, nº 2056, Lisboa, 24 de Março de 2012, p. 30. 
545

 “ Um Irão nuclear representa uma grave ameaça para o mundo e Israel. O Irão sempre alegou que o seu 

programa nuclear se destina a fins civis. Em 1981, Israel destruiu num ataque militar um reactor nuclear 

iraniano”. In Expresso, nº 2036, Lisboa, 5 de Novembro 2011, p. 31.  
546

 GILAD, Amos, Op. Cit, nota 363. Opinião contrária é proferida por Luís Fernando Barroso, que 

considera que estamos a seguir o caminho para quiçá uma Guerra da 5ª Geração. 

547
 “Estamos a assitir ao nascimento de uma nova ordem regional no mundo árabe. No centro desta nova 

ordem estão duas coisas importantes. A primeira é o tipo de regime e regras políticas que será escolhido pelas 

diferentes sociedades árabes, após décadas de autocracia e asfixia política. A segunda coisa a ter em conta 

são as consequências geopolíticas das várias ‘primaveras’ árabes. O Médio Oriente e o Golfo Pérsico estão a 

mudar muito depressa”. MONJARDINO, Miguel, “Guerra e Paz. Nova Ordem Regional” in Expresso, 

Primeiro Caderno, Lisboa, 26 de Novembro de 2011, p. 31. Além disso, “as várias primaveras árabes deram 

origem a uma situação paradoxal. Por um lado geraram imensa energia e esperança política. Por outro 
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em causa o sistema regional
548

 no Médio Oriente. A própria coexistência pacífica de Israel 

com os Estados vizinhos, poderá ser considerada um cenário futuro a termos em 

consideração
549

. Esperamos, até “uma possível democratização na região do Magrebe”.
550

 

                                                                                                                                                    

criaram uma grande incerteza e uma sensação geral de anarquia. O futuro das primaveras árabes dependerá 

de três coisas. A existência de um estado forte e razoavelmente competente é essencial. A seguir é preciso 

negociar consensos constitucionais que limitem o poder do Estado e garantam a prestação de contas por parte 

dos decisores políticos. Finalmente é necessário criar condições para o desenvolvimento económico”. 

MONJARDINO, Miguel, “As Primaveras Árabes”, Revista Única, nº 2043, Lisboa, 23 de Dezembro de 

2011, p. 60. Veja-se uma análise mais pormenorizada da Primavera Árabe em MOTA, Margarida, “Chegou a 

hora do Islão governar” in Expresso, Primeiro Caderno, nº 2046, Lisboa, 14 de Janeiro de 2012, pp. 26, 27. 

“Entre a esperança e o medo, a sociedade israelita ainda tenta digerir a profunda mudança histórica que está a 

transformar os seus vizinhos. Em Israel comparam-se as revoluções árabes a um tigre. Políticos e estudiosos 

israelitas numa coisa estão de acordo: a opinião pública árabe, impulsionada pela chamada solidariedade 

cibernética, mudou a história do planeta com o maior evento político do século XXI. Contudo, logo o termo 

‘primavera árabe’ divide as opiniões. Uns preferem chamar-lhe inverno islâmico. Outros comparam-na às 

tempestades de areia: tem e se deixar a poeira assentar para vislumbrar como ficará o mundo árabe. Para 

alguns, as democracias recém-nascidas não passam de anarcocracias caóticas. Mas o que mais preocupa 

Telavive é o futuro dos tratados de paz com o Egipto e a Jordânia, pilar da situação estratégica do Estado 

judeu”.CYMERMAN, Henrique, “Israel depois da primavera, o tigre” in Expresso, Primeiro Caderno, nº 

2048, Lisboa, 28 de Janeiro de 2012, p. 27. A propósito da Primavera Árabe, “deve ser analisada sob dois 

pontos de vista: por um lado há todo um clima de incerteza, em virtude do potencial contágio dos 

movimentos autoritários em relação a regimes imunes a esta contestação. Por outro, um clima de esperança, 

na medida em que não obstante se tratarem de movimentos de contestação, constituem uma alternativa às 

sociedades de poder, substituindo-se no apoio às populações”. PINTO, Ana Santos, Op. Cit, nota 155. 

“Surgiram movimentos de revolta, que trouxeram uma enorme surpresa, sendo considerados também 

movimentos pacíficos por uma série de outros aspectos, como sejam a falta de justiça, a dignidade contra a 

corrupção existente no mundo árabe, a pobreza. O ano de 2011 foi um marco importante para o futuro do 

Médio Oriente. Há elementos que nos permitem pensar numa catástrofe no futuro e elementos que nos 

permitem pensar numa esperança”. WEBER, Dolores Algora, Op. Cit, nota 65. Veja-se, também a este 

propósito: COCKBURN, Patrick, “O risco de conflitos entre sunitas e xiitas” in Courrier Internacional, 

número 197, Paço de Arcos, Julho 2012, p. 47. 
548

 A este propósito considera-se o conceito de regionalização como a “atribuição, em maior ou menor grau, 

da capacidade de decisão política e administrativa à região (entendida como escalão intermédio entre o nível 

central e local), visa assim aproximar a capacidade de decisão do cidadão comum. Desta forma, e desde que 

seja dotada de autoridades eleitas, a região passa a asumir-se como uma compensação, um correctivo, um 

contrapeso indispensável ao excessivo centralismo praticado em muitos Estados”. MENDES, J.L Ferreira, 

Polis Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, Volume 5, Editorial Verbo, Lisboa, Abril 1987, p. 

210. Veja-se também sobre esta questão que “a opção pela criação de blocos regionais de integração 

económica, os grandes espaços, corresponde a uma etapa da arquitectura global em que a criação destes 

corpos intermédios funciona- como os seus congéneres nas estruturas organizacionais em geral- sobretudo, 

como elo de ligação entre a base operacional ( o povo, as massas) e o topo estratégico (a elite)”. BALÃO, 

Sandra Maria Rodrigues, Globalização e Anti-Globalização no Mundo Contemporâneo- Uma Visão 

Analítica, Doutoramento em Ciências Sociais na Especialidade de História dos Factos Sociais, ISCSP, 

Lisboa, 2008, p. 365. “É consensual se tratar de uma região estratégica para a segurança internacional”. 

PINTO, Ana Santos, Op. Cit, nota 155. 
549 Para Yoav Limor, analista de defesa do país, Israel apresenta um diferendo com a revolta árabe. 
550

 RODRIGUES, Jorge Nascimento, “Cenários para a Europa daqui a 10 anos” in Expresso, Economia, nº 

2041, Lisboa, 10 de Dezembro de 2011, p. 6. 
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Ou seja, “o futuro do Médio Oriente corresponderá, em termos políticos, a um conjunto de 

Estados de Direito democrático”.
551

 

    O facto é que a paz tem parecido ser, ao longo do tempo, uma meta inatingível, 

uma simples miragem de uma realidade sempre adiada. “O mundo dá muitas voltas, mas 

continua sem encontrar o caminho da paz israelo-árabe”.
552

 Encontra-se longe da vista a 

situação do processo de paz em Israel e a questão da Palestina, enquanto Estado declarado 

independente, está numa situação de indefinição
553

.   

Para Nuno Rogeiro, a questão da paz no Médio Oriente e mais concretamente 

entre Israel e o Irão, passa por este último Estado, que “é o país-chave para 

compreendermos a realidade”.
554

 

    Na perspectiva da Professora Sandra Balão “ apesar de tudo, e em termos 

formais a harmonia é, sem dúvida, o último e supremo anseio da humanidade”.
555

 E como 

se declara num poema dos Kiosk, “o caminho para a felicidade está em construção”.
556

 

    Em suma, resta-nos averiguar como será o futuro no Estado de Israel…         

    

 

 

 

 

                                                 

551
 COSTA, Joana Carvalho, Conferência Ecole d’ Automne Lisbonne, ISCSP, 7 de Novembro de 2011, 

10:00. Opinião contrária é proferida por Dolores Weber ao afirmar que “não sabemos se haverá democracia 

no Médio Oriente. É incerto o futuro da democracia”. WEBER, Dolores Algora, Op. Cit, nota 65. 
552

 Revita Tabu, 2 de Setembro de 2011, Lisboa, p. 10. A este propósito, “como é que poderemos esperar 

reforçar a nossa própria segurança provocando a insegurança absoluta nos outros?” CHAGNOLLAUD, 

Jean-Paul, “As guerras sem fim de Israel”, in Le Monde Diplomatique, Edição portuguesa, nº 42, II Série, 

Lisboa, Abril 2010, p. 18. Neste sentido, “o nosso sonho de paraíso é irrealizável na Terra”. POPPER, Karl, 

Op. Cit, nota 156. 

553
 Veja-se também que “um dos problemas da Palestina, se alguma vez for reconhecida a independência, é 

descobrir se Gaza faz parte. Ou se é um Estado dentro do Estado, ou se é uma unidade secessionista”. AVÓ, 

César, “Portugal e África têm um destino comum”, entrevista a Nuno Rogeiro in Tabu, nº 270, Lisboa, 4 de 

Novembro de 2011, p. 58. 

554
 Idem, p. 59. 

555
 BALÃO, Sandra Maria Rodrigues, Op. Cit, nota 27, p. 282. 

556
 ROGEIRO, Nuno, Op. Cit, nota 156, p. 118. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  170 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 ABREU, Manuel Viegas de, “identidade” in POLIS, Enciclopédia VERBO da 

Sociedade e do Estado, Volume 3, Lisboa, p. 361. 

 ADAMSKY, Dima, The Culture of Military Imnovation: the Impact of the cultural 

factors of the revolution in Military Affairs in Russia, the US and Israel, Stanfford 

University Press, 2010. 

 ALEM, Jean-Pierre, A Espionagem e a Contra-espionagem, Publicações Europa-

América, Colecção Saber, Mem Martins, 1980, pp. 22, 23, 130, 131, 135. 

 ALMEIDA, Políbio F. A. Valente, Do Poder do Pequeno Estado, ISCSP, Lisboa, 

1990, p. 293. 

 ALVES, José Lopes, O Terceiro Mundo Nuclear, Liga dos Combatentes, Lisboa, 

1984. 

 ARON, Raymond, Paz e Guerra entre as Nações, Un. Brasília Ed., Brasília, 2002. 

 ----------, Raymond, Paix et Guerre entre les Nations, Calmann- Lévy, Paris, 1963, 

p. 407, in RIBEIRO, Henrique M. Lages, Dicionário de Termos e Citações de 

Interesse Político e Estratégico-Contributo, 1ª Edição, Gradiva, Fevereiro de 

2008, p. 163.  

 -----------, Raymond, Paix et Guerre entre les Nations, Calmann-Lévy, Paris, 1984, 

pp. 33, 58-59, 63, 68, 82-83, 103-104, 108-115, 157-161, 173-174, 400-404. 

 -----------, Raymond, Estudos Políticos, Editora Universidade de Brasília, Brasília, 

1972, p. 297. 

 BALÃO, Sandra Maria Rodrigues, A Matriz do Poder. Uma Visão Analítica da 

Globalização e da Anti-Globalização no Mundo Contemporâneo, Edições MGI, 

Lisboa, 2011. 

 ----------, Sandra Maria Rodrigues, A Fórmula do Poder- Elite, Partidos, 

Democracia e Corrupção Política no Pensamento de Moisei Ostrogorski, ISCSP, 

Lisboa, 2001,  pp. 26, 263, 264, 282. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  171 

 

 

 ---------, Sandra Maria Rodrigues, “Comunicação, Secretismo e Terrorismo 

Global”, in MARTINS, Manuel Meirinho (org.), in Comunicação e Marketing 

Político: Contributos Pedagógicos, ISCSP, Lisboa, 2006, pp. 47-75. 

 --------------, Sandra Maria Rodrigues, Globalização e Anti-Globalização no 

Mundo Contemporâneo- Uma Visão Analítica, UTL, ISCSP, Lisboa, 2008. 

 BARRENTO, António, Da Estratégia, Tribuna da História-Edição de Livros e 

Revistas, Unipessoal Lda, Lisboa, Abril 2010, pp.13, 

91,97,110,132,140,141,195,196,246,259. 

 BARROSO, José Durão, “democracia”, in POLIS, Enciclopédia VERBO da 

Sociedade e do Estado,Volume 2, Lisboa, 1984, pp 68-70. 

 --------------, José Durão, “decisão política”, in POLIS, Enciclopédia VERBO da 

Sociedade e do Estado, Volume 2, Lisboa, 1984, p. 6. 

 BEAUFRE, André, Introdução à Estratégia, 1ª Edição, Edições Sílabo, Lisboa, 

2004, pp. 35,36,149.  

 -------------, André, Battlefields in the 1980s, in Unless Peace Comes, Ed. Nigel 

Calder, 1968, in RIBEIRO, Henrique M. Lages, Dicionário de Termos e Citações 

de Interesse Político e Estratégico-Contributo, 1ª Edição, Gradiva, Lisboa, 

Fevereiro 2008, p. 159. 

 BERTALANFFY, Ludwig Von, Teoria Geral dos Sistemas, Petrópolis, Editora 

Vozes Ltda, Brasil, 1973, pp. 84,85,115. 

 BESSA, António Marques, O Olhar do Leviathan-Uma Introdução à Política 

Externa dos Estados Modernos, ISCSP, Lisboa, 2001, pp. 

76,86,123,137,153,154,171. 

 ---------, António Marques, Elites e Poder, ISCSP, Lisboa, 1997, pp. 191,201. 

 ---------, António Marques, Quem Governa?, ISCSP, Lisboa, Março de 1993, pp. 

17,21,36,590,591. 

 ---------, António Marques, A Arte de Governar ( Ensaios sobre Classe Dirigente e 

Fórmula Política), ISCSP, Lisboa, 1996, p. 64. 

 ----------, António Marques e PINTO, Jaime Nogueira, Introdução à Política- O 

Poder na História, Volume I, Editorial Verbo, Lisboa, 1999, p. 261. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  172 

 

 

 BHUTTO, Benazir, Reconciliação. O Islão, a Democracia e o Ocidente, Casa das 

Letras, Cruz Quebrada, 2008. 

 BILHIM, João Abreu de Faria, Ciência da Administração, 2ª Edição, 

Universidade Aberta, Lisboa, pp. 174-195. 

 ---------, João Abreu de Faria, Teoria Organizacional Estruturas e Pessoas, 6ª 

Edição revista e actualizada, ISCSP, Lisboa 2008, pp. 306-310.  

 BOLIA, Robert S., Israel e a Guerra do Atrito, pp. 36,51,54. 

 BOND, Peter, Military Review, 1º Trim, 87, in RIBEIRO, Henrique M. Lages, 

Dicionário de Termos e Citações de Interesse Político e Estratégico- Contributo, 

1ª Edição, Gradiva, Lisboa, Fevereiro 2008, p. 58. 

 BONIFACE, Pascal, Dicionário de Relações Internacionais, Plátano Editora, 

Lisboa, Agosto 1997, pp. 121,154,157,160,163,267,276. 

 BOUDON, Raymond, Os Métodos em Sociologia, Edições Rolim, Lisboa, p. 111. 

 BUZAN, Barry, An Introduction to Strategic Studies, Military Technology & 

International Relations, Macmillan Press, in association with the International 

Institute fos Strategic Studies, London, 1987. 

 CAEIRO, Joaquim Croca, “ Wright Mills: A Elite Militar” in BESSA, António     

Marques (coord.), Elites e Poder- Ensaios, Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas, Lisboa, 1997, pp. 192,193. 

 CARDOSO, Pedro, “Segurança Interna”, in POLIS, Enciclopédia VERBO da 

Sociedade e do Estado, Volume 5, Lisboa, 1987, p. 632.  

 CHAIM, Herzog, The Arab-Israeli Wars-War and Peace in The Middle East; 

Vintage Books, A division of Random House, New York, pp. 371-379. 

 CHEBEL, Malek, O Islão Explicado, Publicações Europa-América, Mem 

Martins, Abril 2010, pp. 65-182. 

 CHOMSKY, Noam, Jewish History, Jewish Religion, Israel Shahak, Pluto Press, 

London, 1997, pp. 8-13, 50-56, 69-74, 99-103. 

 CLAUSEWITZ, Von, Da Guerra, 2ª Edição, Publicações Europa-América, Mem 

Martins, Outubro de 1997, p. 157. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  173 

 

 

 COELHO, Mário Baptista, “A questão energética-Conflitos Geoestratégicos” in 

TRINDADE, Rui (org.) in Estados de Guerra. Todos contra Todos, Bizâncio, 

Lisboa, 2011, p.110. 

 COHEN, Eliot A, Knives, Tanks and missiles: Israel’s security revolution, 

Washingotn Institute for Near East Policy, 1998. 

 COHEN, Yoram e WHITE, Jeffrey, Hamas in Combat: the military performance 

of the palestinian islamic resistance movement, Washington Institute for Near East 

Policy, Outubro 2009. 

 COMPRIDO, J. Baptista, “Estratégia” in POLIS, Enciclopédia VERBO da 

Sociedade e do Estado, Volume 2, Lisboa, 1984, p. 1222.  

 CORREIA, Pedro Pezarat, Manual de Geopolítica e Geoestratégia, Volume I- 

Conceitos, Teorias e Doutrinas, 1ª Edição, Colecção Andaimes do Mundo nº 3, 

Quarteto, Coimbra, Novembro 2002, pp. 38-145. 

 --------------, Pedro Pezarat, Manual de Geopolítica e Geoestratégia, Análise 

Geoestratégica de um Mundo em Conflito, Volume II, Quarteto Editora, Colecção 

Andaimes do Mundo, Lisboa, 2002-2004, pp. 168,169,170,171,172,176,177,258. 

 COSTA, Fernando Marques e FALÉ, Natália, Conflito Israelo-Árabe, Factos e 

Documentos (1987-1991), 1ª Edição, Fundação de Relações Internacionais, 

Novembro de 1992. 

 COSTA, Hamilton, in ECO, Umberto, Como se faz uma Tese em Ciências 

Humanas, 7ª Edição, Editorial Presença, Lisboa, Janeiro de 1998, p. 19. 

 COSTA, Helder Santos, O Martírio no Islão, ISCSP- UTL, 2003, pp. 33-51. 

 ---------, Helder Santos, O Revivalismo Islâmico, ISCSP- UTL, 2001. 

 ---------, Helder Santos, Shiismo Iraniano- Uma abordagem Histórico-Sociológica, 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, Maio 2000, pp. 51-85.  

 COUTO, Abel Cabral, Elementos de Estratégia-Apontamentos para um curso, 

Volume 1, Instituto de Altos Estudos Militares, Lisboa, 1988, pp. 195, 196, 209, 

211, 241, 248, 249, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 272, 273, 

277, 278. 

 -----------, Abel Cabral, Elementos de Estratégia-Apontamentos para um curso, 

Volume II, Instituto de Altos Estudos Militares, Lisboa, 1989, p. 59. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  174 

 

 

 CROUZATIER, Jean-Marie, Géopolitique de la méditerranée, Préface de 

Dominique Baudis, Publisud, pp. 193-201. 

 DAN, Ben, Asas de Israel, Inova, Porto, 1968. 

 -------, Ben, O Espião que veio de Israel, Inova, Porto, 2001. 

 DEFARGES, Philippe Moreau, Introdução à Geopolítica, Trajectos, Gradiva, 

Lisboa, Fevereiro de 2003, pp. 40,45,52,53,65,78,90,122,125,127. 

 DIAS, Carlos Manuel Mendes, Geopolítica: Teorização Clássica e Ensinamentos, 

Estratégia e Política Externa, Prefácio, Lisboa, 2005, pp. 

61,224,225,227,228,232,238,239,240,241,242,243,244,245,247. 

 DISKIN, Abraham, Elections and Voters in Israel, Praeger, New York, 1991. 

 DORPALEN, A., Geopolítica en Acción. El Mundo del General Haushofer, 

Buenos Aires, Pleamar, 1982. 

 DOUGHERTY, James e PFALTZGRAFF, Robert, Relações internacionais: As 

teorias em confronto, Gradiva, Lisboa, 2003, p. 722.  

 DUROSELLE, J. B., A Europa de 1815 aos Nossos Dias- (Vida Política e 

Relações Internacionais), Livraria Pioneira Editora, 4ª Edição, São Paulo, 1992, 

pp. 213,214. 

 ------------------, Jean-Baptiste, e  RENOUVIN, Pierre, Introduction à l’ histoire 

des Relations Internacionales, Libraire Armand Colin, Paris, 1964, pp. 30-58. 

 ECO, Umberto, Como se faz uma Tese em Ciências Humanas, 7ª Edição, Editorial 

Presença, Lisboa, Janeiro de 1998, pp. 17,39,52,54. 

 Enciclopédia Delta Universal, Volume 8, Editora Delta, Rio de Janeiro, pp. 

4446,4456,4569,4577,4606.  

 Enciclopédia Delta Universal, Volume 14, Editora Delta, Rio de Janeiro, p. 7996. 

 EPSTEIN, Isidore, Judaísmo, Um livro Pelicano, Ulisseia, Lisboa. 

 FERNANDES, Castro Teixeira e SOUSA, José Pedro, A Segurança da Europa 

Ocidental: Uma Arquitectura Euro-Atlântica Multidimensional, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, Dezembro de 2002, pp. 78-100. 

 FERNANDES, José Manuel, “Uma Batalha que Diz Respeito a Todos”, Público, 

11 Setembro de 2003, p. 3 in RIBEIRO, Henrique M. Lages, Dicionário de 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  175 

 

 

Termos e Citações de Interesse Político e Estratégico- Contributo, 1ª Edição, 

Gradiva, Lisboa, Fevereiro de 2008, p. 163.  

 FERREIRA, António Gomes, Dicionário de Latim- Português, Porto Editora, 

Porto, s/d, pp. 608,613,655.  

 FORTY, George, Tank Action, From the Great War to the Gulf, The History 

Press, Port Stroud, Gloucestershire, United Kingdom, 2009, pp. 245-265. 

 FRATTINI, Eric, Mossad. Os Carrascos do Kidon, 5ª Edição, Bertrand Editora, 

Lisboa, 2011, pp. 

11,63,83,151,167,215,233,235,257,259,284,301,326,327,344,374. 

 FUKUYAMA, Francis, State-Building- Governance and World Order in th 21st 

Century, Cornell University Press, Ithaca, New York, 2004, p. 94. 

 -----------------, Francis, The end of history and the last man, 1ª Edição, Penguin 

Books, London, 1992, pp. 45-46, pp. 211-212, 287. 

 GODET, Michel, Manual de Prospectiva Estratégica-Da Antecipação à Acção, 1ª 

Edição, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1993, pp. 21,22,68,70,73,347. 

 GRAÇA, Pedro Borges, Estudos de Intelligence, ISCSP, CAPP, Lisboa, 2011, p. 

17. 

 ------------, Pedro Borges, Mundo Secreto-História do Presente e Intelligence nas 

Relações Internacionais, ISCSP-UTL, Lisboa, 2009, pp. 82, 83, 86, 87, 88, 161, 

162. 

 GUPTA, Amit, Building an Arsenal, The Evolution of Regional Power Force 

Structures, Westport, Connecticut London, Praeger, 1997, pp. 83,134. 

 HARRIS, Nathaniel,  Israel and the Arab Nations in Conflict-New Strategies and 

New Conflicts, Raintree Steck-Vaugh, Austin, Texas, pp. 44,63. 

 HELLER, Mark, Continuity and change in Israeli security policy, Oxford 

University Press, Inc, 2000. 

 HENRIQUES, Mendo C. “O sentido da prospectiva estratégica”, 2007. 

 HERMAN, Michael, Intelligence Power in Peace and War, The Royal Institute of 

International Affairs, Cambridge University Press, United Kingdom, Dezembro 

1995, pp. 165, 166. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  176 

 

 

 HERZOG, Chaim, The Arab-Israeli Wars-War and Peace in the Middle East, 

Vintage Books, A Division of Random House, New York, 1984, pp. 372,374. 

 HOUGH in CAMPOS, Armando de, África do Sul-Potência Regional, ISCSP, 

Lisboa, 1996. 

 JACQUARD, Roland, Osama Bin Laden- A Estratégia do Terror, 1ª Edição, 

Editora Livros do Brasil, Lisboa, Outubro de 2001, p.8. 

 JESUS, Fernando, “decisão (teoria da)” in POLIS, Enciclopédia VERBO da 

Sociedade e do Estado, Volume 2, Lisboa, 1984, pp.2,3. 

 KAPLAN, Morton, System and Process in International Politics, Yale University 

Press, Nova Iorque, 1957, in BESSA, António Marques, Olhar do Leviathan: Uma 

Introdução à Política Externa dos Estados Unidos, ISCSP, Lisboa, 2001, p. 153. 

 KARP, Regina, Security with nuclear weapons? Different perspectives on 

national security, Stockholm Internat, Peace Research Institute (SIPRI), Oxford 

Univ Pr, 1991. 

 KLEIN, Edward, Z., Richard, LITTELL, Robert, Se Israel perdesse a Guerra, 

Lisboa, 1969. 

 KOSTINER, Joseph, The GCC States and the security challenges of the twenty-

first century, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 

Setembro 2010. 

 LACOSTE, Yves, Dictionnaire de geopolitique, Flamarion: Paris, 1997, pp. 

1243,1244.  

 ------------, Yves, Géopolitique de la Méditerranée. Hérodote (La Méditerrannée), 

Vol.103 (4eme trimestre), 2001. 

 ------------, Yves, A Geopolítica do Mediterrâneo, Edições 70, Lisboa, 2006, pp. 

7,10,13,14,16,17,20,21,22,26,28,417,418,419,421,422,423,425. 

 LARA, António de Sousa, Da História das Ideias Políticas à Teoria das 

Ideologias, 2ª Edição, Pedro Ferreira, Lisboa, 1995, p. 60. 

 -----------, António de Sousa, Imperialismo, descolonização, subversão e 

dependência, ISCSP, Lisboa, 2002. 

 ----------, António de Sousa, A Grande Mentira. Ensaio sobre a Ideologia e o 

Estado, 1ª Edição, Hugin Editores, Lda, Lisboa, 2004, p. 18. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  177 

 

 

 ----------, António de Sousa, Ciência Política- Estudo da Ordem e da Subversão, 3ª 

Edição, ISCSP-UTL, Lisboa, Março 2005, pp. 176,194,196,239,299,632. 

 LEANDRO, Garcia, Estratégias de Acção, NeD, Nº 73, 1995, p. 64 in RIBEIRO, 

Henrique M. Lages, Dicionário de Termos e Citações de Interesse Político e 

Estratégico- Contributo, 1ª Edição, Gradiva, Lisboa, Fevereiro 2008, p. 53. 

 MACHADO, José Pedro, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 3 Vols., 

ed. Confluência/Horizonte, Lisboa, 1967.  

 MALTEZ, José Adelino, Princípios de Ciência Política Introdução à Teoria 

Política, 2ª Edição, ISCSP, Lisboa, Junho 1996, pp. 52,151,154,155,364,365. 

 MAQUIAVEL, O Principe, Publicações Europa-América, Mem Martins, Maio de 

1976. 

 MARDOR, Munya  M., Haganah: O Exército Secreto de Israel, Portugália, 

Lisboa, 1968. 

 MARINI, José Filipe, Geopolítica en el Medio Oriente, Círculo Militar, Buenos 

Aires, 1988, pp. 193,195,196,217. 

 MARQUES, Viriato Soromenho, “Uma Agenda para o Futuro”, in TRINDADE, 

Rui (org.) in Estados de Guerra. Todos contra Todos, Bizâncio, Lisboa, 2011, p. 

121. 

 MENDES, J. L Ferreira, POLIS, Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, 

Volume 5, Editorial Verbo, Lisboa, Abril 1987, p. 210. 

 MERTON, Robert K., Sociologia-Teoria e Estrutura, Editora Mestre Jou, São 

Paulo, Março 1968, pp. 85,525. 

 MIGUEL, Mário Firmino, “defesa nacional” in POLIS, Enciclopédia VERBO da 

Sociedade e do Estado, Volume 2, Lisboa, 1984, p. 42.  

 MIRANDA, Jorge, Ciência Política-Formas de Governo, Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, Lisboa, 1992, pp. 125,126,141,142,217. 

 MOREIRA, Adriano, Ciência Política, Editora Almedina, Coimbra, 1993, pp. 

91,93, 98,103. 

 -------------, Adriano, Ciência Política, Livraria Bertrand, Lisboa, Junho 1979, pp. 

22,129. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  178 

 

 

 -------------, Adriano, Ideologias e Política Internacionais, ISCSP, Lisboa, 

1967/1968, p. 188. 

 MOREIRA, Carlos Diogo, Planeamento e Estratégia da Investigação Social, 

ISCSP, Lisboa, 1994, pp. 21,29. 

 MORGENTHAU, Hans J. e THOMPSON, Kenneth W., Politics among Nations- 

The Struggle for Power and Peace, 6ª edição, Alfred A. Knopf, New York, pp. 

115-148, 153-158, 162-169, 451-456, 461, 462. 

 NASCIMENTO, Pedro, SILVA, Vítor e SIMÕES, Daniel, Mossad. O seu papel 

estratégico na política externa israelita, IESM, Lisboa, 2008, pp. 

8,10,11,13,14,15,16,25,26,31,32. 

 MOURAD, Kenizé, O Perfume da Nossa Terra-Vozes da Palestina e de Israel, 1ª 

Edição, Edições ASA, Porto, Abril 2005, p. 7. 

 NEOCLEOUS, Mark, “Security, Liberty and the Myth of Balance: Towards a 

Critique of Security Politics” in Contemporary Political Theory, 2007, 6, pp. 131-

149. 

 NETANYAHU, Benjamin, A Durable Peace- Israel and its place among the 

Nations, Warner Books, New York, 2000, p. 328. 

 NEVES, Pedro Almiro, Tempos, Espaços e Protagonistas, História 12º ano, vol.2, 

Porto Editora, 2003. 

 NEWMAN, David, “Citizenship, Identity, and Location- The Changing discourse 

of Israeli geopolitics”, in ATKINSON, David e DODDS, Klaus, Geopolitical 

Traditions, A Century of Geopolitical Thought, eds., London, Routledge, 2000, pp. 

309,314,315,325. 

 NEWMAN, J. v., & Morgenstern, O., Theory of Games and Economic Behaviour, 

New Jersey,: PUP, 1944. 

 NEUMANN, John, “Work in the theory of games and mathematical economics”, 

Kuhn, H.W. and Tucker, A.W, 1958 (Bull. Amer. Math. Soc. 64, Number 3, p. 

100-122). 

 NOLIN, Thierry, A Haganah, Ulisseia, Lisboa, 1973. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  179 

 

 

 NUNES, Isabel Ferreira in MOREIRA, Adriano (coord.), in Revista Estratégica, 

Vol I, ISCSP, IRI, Lisboa, 1990, pp. 143-176. 

 NYE, Joseph S., Compreender os Conflitos Internacionais-Uma Introdução à 

Teoria e à História, Trajectos, Gradiva, Lisboa, 2002, pp. 

208,209,210,213,219,221,222,223,422. 

 OSTROVSKY, Victor e HOY, Claire, Mossad- Os Segredos da Espionagem 

Israelita, Prefácio, Lisboa, 1990, pp. 

13,15,16,22,48,58,69,73,75,84,94,105,106,108,114,122,124,140,146,147,155,158,

182,205,214,253,256,257,258,280,282,333,349,352,362,377,389. 

 PFALTZGRAFF, Jr., 1981, 513 in SANTOS, Victor Marques, Introdução à 

Teoria das Relações Internacionais, ISCSP, 2007, p. 228.  

 PIGNATELLI, Marina, A Comunidade Israelita de Lisboa- O Passado e o 

Presente na Construção da Etnicidade dos Judeus de Lisboa, ISCSP, Lisboa, 

2000, pp. 81,82. 

 ------------------, Marina, Interioridades e Exterioridades dos Judeus de Lisboa, 

ISCSP, Lisboa, 2008, pp. 235-237. 

 PINTO, Jaime Nogueira, Ideologia e razão de Estado das potências na formação 

da ordem internacional- A formação histórica dos conceitos, Volume I, ISCSP, 

Lisboa, 2004, p. 118. 

 PINTO, Renato Marques, Os Carros de Combate: Olhando para o futuro, IESM, 

Lisboa, 1985, p. 98. 

 POPPER, Karl, The Open Society and its enemies. The Spell of Plato, Volume I, 

5ª edição revista, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1984, pp. 2, 4, 200, 201.  

 RAPHAËL, Freddy, Judaïsme et Capitalisme, Puf, Sociologie d’ Aujourd’ hui, 

Paris, 1982, pp. 357-382. 

 RIBEIRO, António Silva, Planeamento da Acção Estratégica Aplicado ao 

Estado, Editorial Minerva, Lisboa, Janeiro 1999,  pp. 29,133,145,202. 

 ---------, António Silva, Teoria geral da estratégia, Almedina, Coimbra, 2009. 

 RIBEIRO, Henrique M. Lages, Dicionário de Termos e Citações de Interesse 

Político e Estratégico- Contributo, 1ª Edição, Gradiva, Lisboa, Fevereiro 2008, pp. 

18,53,58,71,110,159. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  180 

 

 

 ROGEIRO, Nuno, Na Rua Árabe-Causas e Consequências das Revoltas no 

Médio Oriente, 1ª Edição, Publicações Dom Quixote, Alfragide, Setembro de 

2011, pp. 118,203,204,205,206. 

 SACCHETTI, António Emílio, Temas de Política e Estratégia, ISCSP, Lisboa, 

1986, pp. 21,22.  

 SAMUELSON, Paul A. e NORDHAUS, William D., Economia, 14ª Edição, 

Mcgraw-Hill, Lisboa, p. 238.  

 SANTOS, Loureiro dos Santos, A Idade Imperial- A Nova Era, Reflexões sobre 

Estratégia III, Publicações Europa América, Mem Martins, 2003, pp. 165,166,167. 

 SANTOS, Victor Marques, Introdução à Teoria das Relações Internacionais, 

ISCSP, 2007, pp. 144,145,227,229,230,231,232,286,287. 

 SARTORI, Giovanni, The Theory of Democracy, I, p. 187. 

 SHERBOK, Dan Cohn e EL-ALAMI, Dawoud, The Palestine- Israeli Conflict, A 

Begginner’s Guide, New Edition, Oneworld Oxford, 2008. 

 SHLAIM, Avi, Israel and Palestine-Reappraisals, Revisions, Refutations, Verso, 

London, 2010. 

 SILVA, Teresa de Almeida e, Sociedade e Cultura na Área Islâmica, Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, Colecção Manuais Pedagógicos, Lisboa, 

Novembro de 2010, pp. 19-46, 111-139, 145-165, 223-233, 237-269. 

 -----------, Teresa de Almeida e, Islão e Fundamentalismo Islâmico. Das Origens 

ao século XXI, Pactor, Lisboa, 2012. 

 SMITH, Lee, The Strong Horse. Power, Politics, and The Clash of Arab 

Civilizations, Anchor Books, A Division of Random House, Inc, New York, 2010, 

p. 135. 

 STEINBERG, Gerald, Israel at Sixty: Asymmetry, Vulnerability and the search 

for security, Jerusalem Center for Public Affairs, 1 Junho 2008. 

 TAVARES, Lyra, Fundamentos de Doutrina, ESG, p. 6 in RIBEIRO, Henrique 

M. Lages, Dicionário de Termos e Citações de Interesse Político e Estratégico-

Contributo, Gradiva, Lisboa, Fevereiro de 2008, p. 290. 

 THOMAS, Gordon, Os Espiões de Gedeão. O poder e o envolvimento da Mossad 

no mundo, Prefácio, Lisboa, Maio 2002, pp. 151-275.  



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  181 

 

 

 TRINDADE, Rui, Estados de Guerra-Todos contra Todos, Editorial Bizâncio, 

Lisboa, 2011. 

 TSUR, Jacob, A Epopeia do Sionismo, Editora Documentário, Rio de Janeiro, p. 

25.  

 TZU, Sun, A Arte da Guerra, Bertrand Editora, lda, Lisboa, 2009, p. 98. 

 VALE, Alexandre del, A Islamização da Europa, Civilização Editora, Porto, 

Outubro 2009, pp. 29-36. 

 VAZ, Nuno Mira, Civilização das Forças Armadas nas Sociedades Demoliberais, 

Edições Cosmos, Instituto da Defesa Nacional, Lisboa, Novembro de 2002. 

 VERDROSS, Alfred, Derecho Internacional Publico, Madrid, 1978 in 

MOREIRA, Adriano, Ciência Política, Livraria Bertrand, Junho 1979, Lisboa, p. 

23. 

 VERGÈS, Mansour, Comandos Palestinianos contra Israel, Publicação Inova, 

Porto, 1970.  

 YARGER, Harry, Strategic Theory for 21
st
 Century: The Little Book on Big 

Strategy, Carlisle, SSI, 2006. 

 WALZER, Michael, A Guerra em Debate, Ensaio Livros Cotovia, Edições 

Cotovia, lda, Lisboa, 2004, pp. 132,133,145. 

 WHITE, Jeffrey, The Challenges of Israeli Military Action in Gaza, Washington 

Institute for Near East Policy, 16 Dezembro 2008. 

 WICKERT, Johannes, Albert Einstein, Colecção A Minha Vida deu um Livro, 

Expresso, 2011, pp. 111,112. 

 WUNDERLE William e BRIEME, Andre, U. S. Foreign Policy and Israel’s 

Qualitative Military Edge: the Need for a Common vision, Washington Institute 

for Near East Policy, Janeiro 2008. 

 YARGER, Harry, Strategic Theory for 21
st
 Century: The Little Book on Big 

Strategy, Carlisle, SSI, 2006. 

 ZOHAR, Michel Bar, História Secreta da Guerra de Israel, Publicação Estúdios 

Cor. Emp do Jornal do Comércio, Lisboa, 1970. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  182 

 

 

IMPRENSA 

 

JORNAL DO EXÉRCITO 

 

 BARROSO, Luís Fernando M, “Forças de Defesa Israelitas vs Hezbollah -A 

Guerra da 4ª Geração”, nº 562, Lisboa, ano XLVIII, Maio de 2007, 

pp.13,14,15,20,21. 

 DIAS, Ana, “Mulheres em Combate”, nº 546, Lisboa, ano XLVI, Dezembro de 

2005, pp. 14,19,22,23. 

 LEANDRO, Francisco José, “Optar sem escolher”, nº 556, Lisboa, Ano XLVII, 

Novembro de 2006, pp. 16,17,21. 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

 

 ASSOR, Miriam, “Carta de Israel-Eleições, livremente”, Internacional, Lisboa, 30 

de Janeiro de 2003, p. 5. 

 BARROSO, José Manuel, “Um desafio a Abbas”, Lisboa, 9 de Junho de 2003, p. 

12. 

 LUCAS, Ângelo, “O medo à solta na terra do olho por olho”, Lisboa, 6 de Janeiro 

de 2009, p. 29. 

 MADAÍL, Elmano, “Árabe e israelita ensaiam diálogo de civilizações”, Lisboa, 

14 de Janeiro de 2009, p. 26. 

 NAVES, Luís, “Israel é o país mais perigoso do mundo”, Internacional, Lisboa, 4 

de Novembro de 2003, p. 7. 

 -----------, Luís, “Apelos à trégua não desarmam Israel e Hamas”, Lisboa, 29 de 

Dezembro de 2008, p. 2. 

 ------------, Luís, “Nenhum edifício do Hamas ficará de pé”, Lisboa, 30 de 

Dezembro de 2008, p. 23. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  183 

 

 

 ------------, Luís, “Israel é o país mais perigoso do mundo”, Lisboa, 4 de Novembro 

de 2003, p. 7 

 RAPOSO, Lumena, “Guerra faz recordar Sharon”, Lisboa, 5 de Janeiro de 2009, 

p. 3. 

 -------------, Lumena, “França tenta ocupar vazio diplomático”, Lisboa, 5 de 

Janeiro de 2009, p. 3. 

 -------------, Lumena, “Tenho de proteger a minha casa e família”, Lisboa, 5 de 

Janeiro de 2009, p. 3. 

 -------------, Lumena, “Faixa de Gaza dividida e sem recursos”, Lisboa, 5 de 

Janeiro de 2009, p. 5. 

 ------------, Lumena, “Hamas dá luz verde a suicidas”, Lisboa, 6 de Janeiro de 

2009, p. 28. 

 ------------, Lumena, “Não há aqui qualquer tipo de normalidade”, Lisboa, 6 de 

Janeiro de 2009, pp. 28, 29. 

 ------------, Lumena, “Cruz Vermelha em Gaza quer médicos protegidos”, Lisboa, 

14 de Janeiro de 2009, p. 26. 

 ------------, Lumena, “Ariel Sharon prepara o discurso da vitória”, Internacional, 

Lisboa, 28 de Janeiro de 2003, p. 5. 

 ------------, Lumena,”A Voz dos Laicos num estado confessional”, Internacional, 

Lisboa, 28 de Janeiro de 2003, p. 5. 

 ------------, Lumena, “Árabes israelitas votam mas mantêm-se divididos”, 

Internacional, Lisboa, 28 de Janeiro de 2003, p. 5. 

 -------------, Lumena, “Sharon ganha em toda a linha”, Internacional, Lisboa, 29 de 

Janeiro de 2003, p. 3. 

 -------------, Lumena, “Cansaço e desencanto fazem aumentar taxa de abstenção”, 

Internacional, Lisboa, 29 de Janeiro de 2003, p. 4. 

 -------------, Lumena, “Ariel Sharon procura escapar à pressão da extrema-direita”, 

Internacional, Lisboa, 30 de Janeiro de 2003, p. 5. 

 

 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  184 

 

 

EXPRESSO 

 

 ADGHIRNI, Samy, “Sanções asfixiam o povo”, Primeiro Caderno, nº 2053, 

Lisboa, 3 de Março de 2012, p. 30 

 CORDEIRO, Pedro, “Primavera Árabe é um inverno”, entrevista a Ehud Gol, 

Embaixador de Israel em Portugal, Lisboa, 21 de Maio de 2011, p. 36. 

 ----------------, Pedro, “Israel Tropa para todos matou Governo de união”, nº 2073, 

Lisboa, 21 de Julho de 2012, p. 29. 

 COSTA, Filipe Santos, “Portugal no fiel da balança”, Lisboa, 24 de Setembro de 

2011, p. 39. 

 CYMERMAN, Henrique, “Israel, Vivaldi e as várias revoluções no mundo 

árabe”, Lisboa, 25 de Junho de 2011, p. 28. 

 -------------------, Henrique, “Kibutz reinventar-se ou morrer”, Lisboa, 20 de 

Novembro de 2010, p. 36. 

 -------------------, Henrique, “Um milhão nas ruas de Israel”, Lisboa, 27 de Agosto 

de 2011, p. 25. 

 -------------------, Henrique, “A Intifada diplomática da Palestina”, Lisboa, 17 de 

Setembro de 2011, p. 26. 

 -------------------, Henrique, “Queremos o nosso Estado e a paz”, Lisboa, 8 de 

Outubro de 2011, p. 27. 

 ------------------, Henrique, “O assimétrico resgate do soldado Gilad Shalit”, 

Lisboa, 22 de Outubro de 2011, p. 31. 

 ------------------, Henrique, “Kibutz reinventar-se ou morrer”, Lisboa, 20 de 

Novembro de 2010, p. 36. 

 ---------------, Henrique, “Ultraortodoxos, os ‘talibãs’ israelitas”, Primeiro Caderno, 

nº 2045, Lisboa, 7 de Janeiro de 2012, p. 30. 

 ---------------, Henrique, “Israel depois da primavera, o tigre”, Primeiro Caderno, nº 

2048, Lisboa, 28 de Janeiro de 2012, p. 27. 

 DIAS, João, “Bomba mata israelitas na Bulgária”, nº 2073, Lisboa, 21 de Julho de 

2012, p. 29. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  185 

 

 

 DUQUE, João, “Demo+Kratos- Confusion de Confusiones”, Economia, nº 2036, 

Lisboa, 5 de Novembro de 2011, p. 39. 

 Jornal Expresso, nº 2036, Lisboa, 5 de Novembro, p. 31. 

 EIDEM, Ashild, “Já há quem peça mais raptos”, Lisboa, 22 de Outubro de 2011, 

p. 31. 

 ----------, Ashild, “Festeja-se na rua mas receia-se nova Intifada”, Lisboa, 24 de 

Setembro de 2011, pp. 38,39. 

 FARIA, Luís M., “Estado Palestiniano a votos na ONU?”, Lisboa, 10 de Setembro 

de 2011, pp. 32,33. 

 GAIÃO, Paulo, “O Dia D da Palestina”, Lisboa, 17 de Setembro de 2011, p. 26. 

 LOURENÇO, Ricardo, “À espera de um desastre diplomático”, Lisboa, 17 de 

Setembro de 2011, p. 27. 

 MONJARDINO, Miguel, “Guerra e Paz-Surpresas e Estratégias”, Lisboa, 17 de 

Setembro de 2011, p. 27. 

 --------------------, Miguel, “Guerra e Paz. Nova Ordem Regional”, Primeiro 

Caderno, Lisboa,  26 de Novembro de 2011, p. 31 

 MOTA, Margarida, “É tempo de uma primavera palestiniana!”, Lisboa, 24 de 

Setembro de 2011, p. 39. 

 ---------, Margarida, “Milagre em terra e no mar”, Lisboa, 20 de Novembro de 

2010, p. 36. 

 ---------, Margarida, “Provocação e Tragédia”, Lisboa, 15 de Outubro de 2011, p. 

23. 

 ---------, Margarida, “Chegou a hora do Islão governar”, Primeiro Caderno, nº 

2046, Lisboa, 14 de Janeiro de 2012, pp. 26-27. 

 ---------, Margarida, “Linha dura marca pontos”, Primiero Caderno, nº 2054, 

Lisboa, 10 de Março de 2012, p. 30 

 ------------, Margarida, “Tensão em Israel após ataque ousado”, Lisboa, 20 de 

Agosto de 2011, p. 31. 

 PERES, Cristina, “Três perguntas a Dan Gillerman”, Lisboa, 10 de Setembro de 

2011, p. 33. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  186 

 

 

 RODRIGUES, Jorge Nascimento, “Cenários para a Europa daqui a 10 anos”, 

Caderno de Economia, nº 2041, Lisboa, 10 de Dezembro de 2011, p. 6. 

 ROSÁRIO, Daniel do, “Posição europeia não é unânime”, Lisboa, 10 de 

Setembro de 2011, p. 33. 

 SENDRA, David, “Al-Assad sem saída”, nº 2038, Lisboa, 19 de Novembro de 

2011, p. 31. 

 STILWELL, Alice, “Israel e os recursos naturais: a todo o gás!”, Exclusivo 

Expresso “The Economist”, Lisboa, 20 de Novembro de 2010, p. 37. 

 TAVARES, José Pedro, “Erdogan toma a iniciativa na causa palestiniana”, 

Lisboa, 17 de Setembro de 2011, p. 27. 

 TAZMINI, Ghoncheh, “Irão-Ocidente: Rumo a uma Estratégia de Ganhos 

Mútuos”, nº 2056, Lisboa, 24 de Março de 2012, p. 30. 

 

 

O PÚBLICO 

 

 BOUDREAUX, Richard, “As lições que Israel aprendeu no Líbano antes de 

lançar esta ofensiva”, Lisboa, 30 de Dezembro de 2008, p. 5. 

 BRITO, Luísa Castro, “Manifestação em frente à embaixada de Israel em Lisboa 

exigiu o fim das hostilidades”, Lisboa, 9 de Janeiro de 2009, p. 4. 

 CARBALLO, Luís, “Israel é uma democracia à medida dos judeus e não para 

todos os seus cidadãos”, Lisboa, 28 de Janeiro de 2003, p. 19. 

 ----------------, Luís, “Precisamos de outro Yitzhak Rabin”, Lisboa, 28 de Janeiro 

de 2003, p. 19. 

 COELHO, Alexandra Prado, “EUA e Europa prontos a dar ao Irão ‘última 

oportunidade’”, Lisboa, 13 de Outubro de 2004, p. 2. 

 ------------, Alexandra Prado, “’Duros’ têm cada vez mais força em Teerão”, 

Lisboa, 13 de Outubro de 2004, p. 2. 

 ------------, Alexandra Prado, “Neoconservadores americanos julgam inevitável 

nova guerra”, Lisboa, 13 de Outubro de 2004, p. 3. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  187 

 

 

 -------------, Alexandra Lucas, “A defesa de Israel”, Lisboa, 5 de Janeiro de 2009, 

p. 4. 

 CUNHA, Isabel Arriaga, “Resolução unânime no Parlamento Europeu”, Lisboa, 

16 de Janeiro de 2009, Lisboa, p. 2. 

 FERNANDES, Jorge Almeida, “Sharon quer forçar a aliança com os trabalhistas 

em Israel”, Secção Mundo, Lisboa, 30 de Janeiro de 2003. 

 -----------------, Jorge Almeida, “Sharon ‘perde o partido’, não se demite e quer 

salvar a retirada de Gaza”, Lisboa, 4 de Maio de 2004, p. 2. 

 -----------------, Jorge Almeida, “Uma noção assimétrica de vitória”, Lisboa, 8 de 

Janeiro de 2009, p. 13. 

 FERREIRA, Ana Gomes, “A oposição síria também trava a sua guerra interna 

 e Assad agradece”, nº 7955, Lisboa, Ano XXII, 19 de Janeiro de 2002, p. 19. 

 GASPAR, Miguel, “Rockets atingem Israel a partir do Líbano”, 9 de Janeiro de 

2009, pp. 2, 3. 

 GUIMARÃES, Maria João, “Israel promete ‘guerra sem quartel’ contra o 

Hamas”, Lisboa, 30 de Dezembro de 2008, p. 2. 

 ------------------, Maria João, “Há uma enorme sensação de vulnerabilidade. Aqui 

não há um lugar seguro”, Lisboa, 30 de Dezembro de 2008, p. 3. 

 ------------------, Maria João, “Ofensiva já ultrapassou as 500 mortes”, Lisboa, 5 de 

Janeiro de 2009, p. 2. 

 ------------------, Maria João, “Na ‘maior prisão do mundo’, quatro quintos da 

população depende da ajuda humanitária para comer”, Lisboa, 5 de Janeiro de 

2009, p. 4. 

 ------------------, Maria João, “Israel aprova continuação da operação militar”, 

Lisboa, 8 de Janeiro de 2009, p. 12. 

 ------------------, Maria João, “ONU pára ajuda a Gaza, avança resolução para 

cessar-fogo”, Lisboa, 9 de Janeiro de 2009, p. 2. 

 ------------------, Maria João, “Israel atacou quartel-general de agência da ONU”, 

Lisboa, 16 de Janeiro de 2009, Lisboa, p. 2. 

 HENRIQUES, Francisca Gorjão, “É evidente que Israel não está a respeitar o 

período de tréguas”, Lisboa, 12 de Janeiro de 2009, p. 13. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  188 

 

 

 ------------------, Francisca Gorjão, “Maior incursão de Israel em Gaza nos últimos 

anos provoca doze mortos”, Lisboa, 27 de Janeiro de 2003, p. 12. 

 ------------------, Francisca Gorjão, “Israelitas fazem amanhã uma escolha ‘entre 

outros caminhos’”, Lisboa, 27 de Janeiro de 2003, p. 12. 

 ------------------, Francisca Gorjão, “Coreia do Norte teve tempo para se tornar mais 

perigosa”, Lisboa, 13 de Outubro de 2004, p. 2. 

 KESSLER, Glenn, “Desfeita a Credibilidade da Administração Bush”, Lisboa, 4 

de Maio de 2004, p. 3. 

 LANDAU, David, “A vitória anunciada de Ariel Sharon e do Likud”, Lisboa, 28 

de Janeiro de 2003, p. 

 LOPES, Margarida Santos, “Uma guerra para mudar as regras do jogo”, Lisboa, 

30 de Dezembro de 2008, p. 4. 

 ---------, Margarida Santos, “Erros e oportunidades perdidas”, Lisboa, 9 de Janeiro 

de 2009, p. 3. 

 MASHAAL, Khaled, “Mossad terá tentado matar Chefe do Hamas em Damasco”, 

Lisboa, 4 de Maio de 2004, p. 3. 

 MUCZNIK, Esther, “Eleições em Israel”, Lisboa, 24 de Janeiro de 2003, p. 6. 

 REUTERS, “Quais os próximos passos no conflito?”, Lisboa, 12 de Janeiro de 

2009, p. 13. 

 RIBEIRO, Nuno, “Abbas discute cessar-fogo no Cairo”, Lisboa, 9 de Janeiro de 

2009, p. 4. 

 USHER, Graham, “Os Árabes que votam ‘contra a parede’ ”, Lisboa, 28 de 

Janeiro de 2003, p. 18. 

 VASCONCELOS, Álvaro, “Os últimos dias de Bush em Gaza”, Lisboa, 9 de 

Janeiro de 2009, p. 4. 

 

 

JORNAL DE NOTÍCIAS 

 

 CASTRO, Orlando, “Bombas de fósforo e mísseis antiaéreos”, Lisboa, 12 de 

Janeiro de 2009, p. 21. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  189 

 

 

 CORREIA, Ângelo, “Dúvidas quanto à eficácia da acção”, Lisboa, 5 de Janeiro 

de 2009, p. 3. 

 MADAÍL, Elmano, “Crise no Médio Oriente-Reportagem Especial”, Lisboa, 12 

de Janeiro de 2009, p. 22. 

 MARQUES, Alexandra, “Miguel Portas conta que caíram quatro bombas durante 

a trégua”, Lisboa, 12 de Janeiro de 2009, p. 21. 

 RAPOSO, Lumena, “Tenho de proteger a minha casa e família”, Lisboa, 5 de 

Janeiro de 2009, p. 3. 

 SILVA, Paulo F., “Israelitas cercam Gaza”, Lisboa, 5 de Janeiro de 2009, p. 2. 

 

SOL 

 

 AVÓ, César, “Cerco aperta-se ao Irão”, nº288, Lisboa, 9 de Março de 2012, p. 25. 

 GODINHO, Joana, “A chave do Médio Oriente é o Irão”, nº 280, Lisboa, 13 de 

Janeiro de 2012, p. 20. 

 GUERREIRO, Pedro, “Um bom negócio-Israel e Hamas repartem dividendos da 

troca de mil prisioneiros por Gilat Shalit”, Lisboa, 21 de Outubro de 2011, p. 25 

 LIMA, Nuno Escobar, “Palestina quer unir-se às nações”, Lisboa, 16 de Setembro 

de 2011, pp. 24, 25. 

 --------, Nuno Escobar, “Voto nuclear, ameaça atómica” edição nº 271, Lisboa, 11 

de Novembro de 2011, p. 28. 

 PEREIRA, Helena e LIMA, Nuno Escobar, “Governo às voltas com a Palestina”, 

nº 270, Lisboa, 4 de Novembro de 2011, p. 9. 

 

 

 

 

LE MONDE DIPLOMATIQUE, EDIÇÃO PORTUGUESA 

 

 ACHCAR, Gilbert, “O eterno grande mufti de Jerusalém”, nº 43, II Série, Lisboa, 

Maio 2010, p. 8. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  190 

 

 

 -------------, Gilbert, “Democracia, direitos do homem e comércio livre: a nova 

máscara da política americana no Médio Oriente”, nº 61, Lisboa, Abril 2004. 

 AGHA, Hussein, “A estreita margem do novo presidente: Abu Mazen, o último 

palestiniano”, nº71, Lisboa, Fevereiro 2005. 

 ALAOUI, Hicham Bem Abdallah El, “Regresso ao futuro no mundo árabe”, nº 34, 

II Série, Lisboa, Agosto 2009, pp. 10,11. 

 ALGAZI, Gadi, “O verdadeiro roteiro do governo israelita: um muro para 

aprisionar os palestinianos”, nº 52, Lisboa, Julho 2003. 

 ALTERMAN, Eric, “Judeus americanos contra a direita israelita”, nº 36, II Série, 

Lisboa, Outubro 2009, p. 17. 

 ARONSON, Geoffrey, “Para uma paz armada no Próximo Oriente”, nº 16, Lisboa, 

Julho 2000. 

 CHAGNOLLAUD, Jean-Paul, “As guerras sem fim de Israel”, nº 42, II Série, 

Lisboa, Abril 2010, p. 18. 

 CORM, Georges, “Da Palestina ao Irão-Revoltas e rejeições em nome do Islão”, 

nº 84, Lisboa, Ano 7, Março 2006, pp. 8,9. 

 CROOKE, Alastair, “Quando Israel e o Irão se alaivam discretamente”, nº 28, II 

Série, Lisboa, Fevereiro 2009, p. 15. 

 FALK, Richard, “Israel perdeu a guerra da legitimidade”, nº 29, II Série, Lisboa, 

Março 2009, pp. 14,15. 

 GRESH, Alain, “Consequências imprevistas da guerra contra os palestinianos”, nº 

28, II Série, Lisboa, Fevereiro 2009, p. 12. 

 ----------, Alain, “Olhares sul-africanos sobre a Palestina”, nº 34, II Série, Lisboa, 

Agosto 2009, p. 9. 

 ----------, Alain, “Telavive espezinha os seus aliados”, nº 42, II Série, Lisboa, Abril 

2010, p. 19. 

 ----------, Alain, “O que muda com o despertar árabe”, nº 53, II Série, Lisboa, 

Março 2011, pp. 12,13. 

 ----------, Alain, “A Palestina impulsionada pelas revoltas árabes”, nº 56, II Série, 

Lisboa, Junho 2011, pp. 16,17. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  191 

 

 

 ----------, Alain, nº 691-58 année, Octobre 2011, pp. 6,7. 

 HAGER, Nicky, “Aqui trabalham espiões israelitas”, nº 47, II Série, Lisboa, 

Setembro 2010, p. 15. 

 HASS, Amira, “A dupla autoridade que dilacera os palestinianos”, nº 24, II Série, 

Lisboa,Outubro 2008, pp. 14,15. 

 JACKSON, Willy, “Israel ameaçado pela campanha de boicote, desinvestimento e 

sanções”, nº 35, II Série, Lisboa, Setembro 2009, p. 16. 

 KAPELIOUK, Amnon, “O combate solitário do Haaretz”, nº 29, II Série, Lisboa, 

Março 2009, pp. 14,15. 

 LERER, Yael, “Indignação (selectiva) nas ruas de Israel”, nº 59, II Série, Lisboa, 

Setembro de 2011, pp. 10,11. 

 MÉZARD, Isabelle Saint, “Índia-Israel: uma parceira inédita e confidencial”, nº 

49, II Série, Lisboa, Novembro 2010, pp. 18,19. 

 PORTER, Gareth, “Impasses no nuclear iraniano”, nº 38, II Série, Lisboa, 

Dezembro 2009, pp. 16,17. 

 RAPORT, Meron, “Soldados quebram lei do silêncio”, nº 59, II Série, Lisboa, 

Setembro de 2011, p. 11. 

 SEGEV, Tom, “Em Gaza, Golias fala hebraico”, nº 28, II Série, Lisboa, Fevereiro 

2009, p. 14. 

 VIDAL, Dominique, “Quanto maior é a mentira…”, nº 28, II Série, Lisboa, 

Fevereiro 2009, p. 13. 

 ----------, Dominique e ALGAZY, Joseph, “Os palestinianos de Israel, reféns da 

extrema-direita”, nº 31, II Série, Lisboa, Maio 2009, pp. 6,7. 

 WEILL, Sharon, “De Gaza a Madrid, o assassinato programado de Salah 

Shehadeh”, nº 35, II Série, Lisboa, Setembro 2009, p. 17. 

 WEIZMAN, Eyal e KEENAN, Thomas, “Israel e a terceira ameaça”, nº 45, II 

Série, Lisboa, Julho de 2010, p. 16. 

 ZAJEC, Olivier, “O escudo nuclear em perigo”, nº 43, II Série, Lisboa, Maio 

2010, p. 4. 

 

 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  192 

 

 

REVISTAS 

 

 

REVISTA TABU 

 

 ALVES, Clara Ferreira, “O trabalho sujo de Israel”, in Revista Tabu, Pluma 

Caprichosa, nº 2054, Lisboa,10 de Março de 2012, p. 6. 

 AVÓ, César, “Portugal e África têm um destino comum”, entrevista a Nuno 

Rogeiro, nº 270, Lisboa, 4 de Novembro de 2011, pp. 56,58,62. 

 Revista Tabu, nº 270, Lisboa, 4 de Novembro de 2011, p.13. 

 Revita Tabu, Lisboa, 2 de Setembro de 2011, p. 10. 

 CARRASCO, Tiago, “De Jerusalém a Petra”, nº 289, Lisboa, 16 de Março de 

2012, pp. 50-53. 

 --------------, Tiago, nº 291, Lisboa,  30 de Março de 2012, p. 51. 

 PEREIRA, Marco, “Em festa no Muro das Lamentações-Destino Improvável”, nº 

251, Lisboa, 24 de Junho 2011, pp. 4-7. 

 -------------, Marco C., “O Último Baluarte Judaico”, Lisboa, 14 de Outubro de 

2011, Lisboa, pp. 4-6. 

 

 

REVISTA ÚNICA 

 

 ALVES, Clara Ferreira, Pluma Caprichosa, “Delícias turcas no prato de Israel”, nº 

2031, Lisboa, 1 de Outubro de 2011, p. 4. 

 ----------, Clara Ferreira, “Pluma Caprichosa. Carta do Quatar”, nº 2042, Lisboa, 17 

de Dezembro de 2011, p. 12. 

 ----------, Clara Ferreira, “Os Escravos do Sinai”, Lisboa, 8 de Janeiro de 2011, p. 

89. 

 

 CORDEIRO, Pedro, “2009 Turquia e Israel de costas voltadas”, Lisboa, 21 de 

Janeiro de 2012, p. 55. 

 FARIA, Luís, “O ex-espião que sabe demais”, nº 2037, Lisboa, 12 de Novembro 

de 2011, p. 35. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  193 

 

 

 MONJARDINO, Miguel, “As Primaveras Árabes”, nº 2043, Lisboa, 23 de 

Dezembro de 2011, p. 60. 

 MONTEIRO, Henrique, “Acabaram-se os políticos?”, nº 2044, Lisboa, 30 de 

Dezembro de 2011, p. 40. 

 

REVISTA ACTUAL 

 MONTEIRO, Henrique e FARIA, Luís M., “A História Continua”, nº 2011, 

Lisboa, 14 de Maio de 2011, pp. 8-10. 

 

REVISTA SÁBADO 

 LOURO, Nuno Paixão, “Os vingadores da Mossad”, Lisboa, 26 de Fevereiro de 

2009, pp.67-69. 

 

REVISTA COURRIER INTERNACIONAL 

 COCKBURN, Patrick, “O risco de conflitos entre sunitas e xiitas”, número 197, 

Paço de Arcos, Julho 2012, pp. 46, 47. 

 MCCARTHY, Rory, The Guardian, 20.12.2009 in PIRES, Ana Cardoso, 

“Correios Cartas Destinatário: Deus Endereço: Jerusalém”, número 168, Lisboa, 

Fevereiro 2010, pp. 84,85. 

 PRASHAD, Vijay, “Ansiosos por nova invasão”, “Irão jogos de guerra”, nº 193, 

Paço de Arcos, Março 2012, pp. 46-48. 

 

 

 

 

REVISTA VISÃO 

 

 ÂNGELO, Victor, “Propostas para o xadrez sírio”, nº 1012, Paço de Arcos, 26 de 

Julho de 2012,  p. 58. 

 BASTENIER, M.A, O povo não eleito, nº416, Paço de Arcos, Março 2001. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  194 

 

 

 CARDOSO, Mário Rui, “De dentes arreganhados”, nº 979, Paço de Arcos, 8 de 

Dezembro de 2011, p. 96. 

 CARRASCO, Mayte, “Sonho matar Assad com as minhas mãos!”, nº 1012, Paço 

de Arcos, 26 de Julho de 2012, p. 57. 

 MAIA, Vânia Fonseca, “A luta está na rua. Geografia da revolta”, Paço de Arcos, 

15 de Setembro de 2011, p. 48. 

 MIGUEL, João Dias, “A guerra dos drones”, Secção Mundo, nº 991, Paço de 

Arcos, 1 de Março de 2012, p. 58. 

 “Arafat e Barak: dramas cruzados”, nº 397, Paço de Arcos, Outubro 2000. 

 Visão, nº 962, Paço de Arcos, 11 de Agosto de 2011, p. 55. 

 Visão, nº 1012, Paço de Arcos, 26 de Julho de 2012, p. 53.  

 

 

REVISTA NAÇÃO E DEFESA 

 ERAN, Oded, “Regional Security Frameworks in Israel”, “Visões Globais para a 

Defesa”, nº 125, 4ª Série, Lisboa, Primavera 2010, p. 51. 

 LEITE, Abel José Santos, ”50 Anos Depois, a Guerra no Contexto das Guerras 

Israelo-Árabes”, nº 117, 3ª Série, Instituto de Defesa Nacional, Lisboa, Verão 

2007, pp. 10,11. 

 MOREIRA, Adriano, “Segurança e Defesa” in Nação e Defesa, Nº 45, Instituto 

de Defesa Nacional, Lisboa, Janeiro-Março de 1988, pp. 55,56. 

 

 

REVISTA FOREIGN POLICY 

 

 GORENBERG, Gershom, “Israel é uma democracia de sucesso”, Edição FP 

Portugal, “Israel o Mito”, nº 4, Junho/Julho 2008, p. 20. 

 ----------------, Gershom, “Israel é um Estado Judaico”, Edição FP Portugal, Israel 

O Mito, nº 4, Junho/Julho 2008, p. 21. 

 ----------------, Gershom, “Israel nasceu do Holocausto” , Edição FP Portugal, 

Israel o Mito, nº 4, Junho/Julho 2008, p. 22. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  195 

 

 

 ----------------, Gershom, “A Existência de Israel está em perigo”, Edição FP 

Portugal, Israel o Mito, nº 4, Junho/Julho 2008, p. 23. 

 ----------------, Gershom, “O Lóbi de Israel controla a Política dos EUA”, Edição 

FP Portugal, Israel e o Mito, nº 4, Junho/Julho 2008, p. 26. 

 WEINER, Eric, “A Democracia traz a felicidade?”, Israel e o Mito, Edição FP 

Portugal, nº 4, Junho/Julho 2008, pp 41-43.  

 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

 

 ACTON, James M., “Nuclear Power, Disarmament and Technological Restraint” 

in in Survival, Global Politics and Strategy, Volume 51, number 4, August-

September 2009,  pp. 101-126. 

 

 ALEXANDRE, José António da Costa Granjo Marques, “O Conflito Israelo-

Árabe- A Guerra dos Seis Dias” in Boletim do Instituto de Altos Estudos 

Militares-Formação, Investigação, Doutrina, Nº 39, IAEM, Lisboa, 30 de 

Setembro de 1996, pp. 109-164.  

 

 ALMEIDA, Tito Luís, “A Bacia do Mediterrâneo e a Segurança Europeia, o 

Atlântico e a Segurança Colectiva. Função Geoestratégica do Espaço Português”, 

IAEM, TILD, Lisboa, 1993. 

 ALVES, José Luís, “O que faz correr Teerão?” in Relações Internacionais, nº 10, 

Trimestral, Instituto Português de Relações Internacionais-UNL, Lisboa, Junho 

2006, pp. 107, 116, 117, 120. 

 AMORIM, Fernando, “Do mandato britânico ao Estado de Israel”, Janus 2003, 

Anuário de Relações Exteriores, Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2003, 

pp. 180, 181, 182. 

 -----------, Fernando, “Israel: uma sociedade complexa”, Janus 2003, Anuário de 

Relações Exteriores, Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) , pp. 181,182. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  196 

 

 

 BREEMER, Jan S., “Estatísticas, Propriedades e os Princípios de Guerra. Porque 

não existe uma Teoria de Guerra Unificada?“, 2006. 

 CATTAN, Henry, “A Palestina e o direito internacional- o aspecto legal do 

conflito Árabe-Israelense”, Grafipar, Curitiba, s/d, p. 6 in LOPES, Martins, “O 

Conflito no Próximo Oriente” in Baluarte- Revista das Forças Armadas 

Portuguesas, nº 3, Maio-Junho 1989, p. 25. 

 CARVALHO, Jorge Silva, “Segurança Nacional e Informações”, in Segurança e 

Defesa, Lisboa, Novembro 2006, p. 90. 

 COHEN, Eliot, Knives, Tanks and missiles: Israel’s security revolution,  

Washingotn Institute for Near East Policy, 1998. 

 COHEN, Yoram e WHITE, Jeffrey, Hamas in Combat: the military performance 

of the palestinian islamic resistance movement, Washington Institute for Near East 

Policy, Outubro 2009. 

 CREVELD, Martin Van, “The sword and the olive: a critical history of the Israel 

Defense Force”, PublicAffairs, 1998. 

 DOUBRAWA, Deley G.,“A experiência militar de Israel”, in A Defesa Nacional- 

Revista de Assuntos Militares e Estudos de Problemas Brasileiros, nº 728, 

Nov/Dez de 1986, pp. 37, 41, 47. 

 The Economist, Middle East and Africa, “Does Mossad really make Israel 

safer?”, 27 Fevereiro 2010, p. 39. 

 Revista Elo, Cooperação e Desenvolvimento, “Radiografia-Israel”, nº 25, Lisboa, 

Fevereiro/Março, Ano 6-1997, pp. 38-41. 

 ENCEL, Frédéric, “L’armée israélienne et ses spécificités géopolitiques” in 

Hérodote, Revue de géographie et de géopolitique, nº 116, pp. 138-149. 

 ERAN, Oded, “Regional Security Frameworks in Israel”, in Nação e Defesa, 

“Visões Globais para a Defesa”, nº 125, 4ª Série, Lisboa, Primavera 2010, pp. 49-

55. 

 ESHEL, David, “Briefing Israel´s Security Options” in Jane´s Defence Weekly, 

Looking into the Future…What are Israel’s Options,16 Agosto 2000, p. 22. 

 FEITEIRA, Alice, “Segurança e Defesa: Um domínio único?”, in Segurança e 

Defesa, Lisboa, Novembro 2006, pp. 82-85. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  197 

 

 

 KHATIB, Lina, “Hizbullah’s Political Strategy” in Survival, Global Politics and 

Strategy, The International Institute for Strategic Studies, April-May 2011, pp. 61-

76. 

 HASISI, Badi e Ami Pedahzur, “Anti-Liberalism and the Use of Force in Israeli 

Democracy” in Journal of Political and Military Sociology, Volume 31, nº 1 

(Summer) 2003, pp. 119-142. 

 HECKERT, Américo Adnauer, “A Chefia e a Liderança nos Conflitos Árabe-

Israelenses”, in Military Review, nº 1, Edição Brasileira, Leavenworth, 1º 

trimestre 1991, p. 28. 

 HELLER, Mark, “Continuity and change in Israeli security policy”, Oxford 

University Press, Inc, 2000. 

 HENRIQUES, Mendo C. “O sentido da prospectiva estratégica”, 2007. 

Disponível em: www.somosportuguese.com 

 HIGGINS, George A., “O nível operacional da Guerra: as concepções alemã e 

norte-americana” in A Defesa Nacional- Revista de Assuntos Militares e Estudo 

dos Problemas Brasileiros, nº 726, Jul/Ago 86, pp. 107-110.  

 KOSTINER, Joseph, The GCC States and the security challenges of the twenty-

first century, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 

Setembro 2010. 

 LACOSTE, Yves, Dictionnaire de geopolitique, Flamarion: Paris, 1997, pp. 

1243-1244 in SARAIVA, Maria Francisca, “Geopolítica e Geoestratégia dos 

Montes Golan”, in Revista Geopolítica- Um Olhar Diferente, Centro Português de 

Geopolítica, nº 1, Lisboa, Setembro 2007, pp. 261, 263, 265, 281. 

 LEITE, Abel José Santos, ”50 Anos Depois, a Guerra no Contexto das Guerras 

Israelo-Árabes”, Nação e Defesa, nº 117, Instituto de Defesa Nacional, Verão 

2007, 3ª Série, pp. 7-34. 

 LERNER, Miri e Yoash Avrahami, “The effect of Combat Service and Military 

Rank on Entrepreneurial Careers: The Case of Israeli MBA Graduates” in Journal 

of Political and Military Sociology, Volume 31, nº 1 (Summer) 2003, pp. 97-118. 

http://www.somosportuguese.com/


   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  198 

 

 

 LOPES, José Augusto Amaral, “A Gestão de crises”, Instituto de Estudos 

Superiores Militares (IESM), Lisboa, Dezembro 2006, pp. 23,24. 

 LOPES, Martins, “Os Militares e a Comunicação Social”, O Conflito no Médio 

Oriente, in Baluarte, Revista das Forças Armadas Portuguesas, nº 3, Lisboa, 

Maio-Junho 1989, pp. 24-35. 

 -----------, Martins, “O Conflito no Próximo Oriente” in Baluarte, “Revista das 

Forças Armadas Portuguesas”, nº 3, Lisboa, Maio-Junho 1989, p. 25. 

 LUTTWAK, Edward, N: “A Post-Heroic Military Policy”, Foreign Affairs, 

Volumen 75, nº 4, Julho-Agosto de 1996, pp. 33-44. 

 MADEIRA, Emanuel Paulo Gaspar, “Sexo Feminino nas Forças Armadas-

Reflexões sobre uma questão polémica” in Baluarte-Revista das Forças Armadas 

Portuguesa, nº 4, Lisboa, 1982, pp. 12-13.    

 MADEIRA, César Martinho Gusmão Reis, “Redes Transnacionais de Terrorismo-

Que inimigo?” in Revista Estratégia, Volume XV, Lisboa, 2005, pp. 135-186. 

 MCCARTHY, Rory, “Correios Cartas Destinatário: Deus Endereço: Jerusalém” 

in Courrier Internacional, nº 168, Lisboa, Fevereiro 2010, pp. 84,85. 

 MENDELSOHN, Barak, “Al-Qaeda´s Palestinian Problem”, in Survival, Global 

Politics and Strategy, Volume 51, nº 4, August-September 2009, pp. 71-86. 

 Military Balance 2011, The International Institute for Strategic Studies, 

Routledge, London, p. 313. 

 NOGUEIRA, Alberto Franco, “Caracterização do Sistema Internacional e 

Perspectivas Futuras”, in Nação e Defesa, nº 45, Instituto de Defesa Nacional, 

Lisboa, Ano XIII, Janeiro-Março de 1988, p. 56. 

 NUNES, Isabel Ferreira in Revista Estratégica, coordenação Adriano Moreira, 

Vol I, ISCSP, IRI, Lisboa, 1990, pp. 143-176. 

 PRASHAD, Vijay, “Ansiosos por nova invasão”, in Courrier internacional, “Irão 

jogos de guerra”, nº 193, Lisboa, Março 2012, pp. 46, 47, 48. 

 PAZ, José Gabriel, “O Conflito Palestino-Israelense: Um Difícil Caminho para a 

Paz”, in Military Review, Brazilian, 3º trimestre 2004, pp. 36, 38, 49, 50. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  199 

 

 

 PEREIRA, João Serra, “Mais escorpiões na garrafa?” in Negócios Estrangeiros, 

nº 13, Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 

Outubro 2008, pp. 65, 76, 77. 

 PIELLA, Guillem Colom, “La evolución de la Estrategia Nacional de Seguridad 

Israelí” in Boletín de Información, Ministerio de Defensa, nº 309, Centro 

Superior de Estudios de la Defensa Nacional, año 2009, pp. 67, 69, 71, 74, 75, 76, 

78, 84. 

 PINTO, Ana Santos, “Carta de Telavive- A Herança de Sharon” in Relações 

Internacionais, nº 10, Lisboa, Junho 2006, pp. 137-142. 

 PINTO, Maria do Céu, “Islão, Fundamentalismo e Revolução Iraniana” in 

Estratégia, Volume IX, Instituto Português da Conjuntura Estratégica, Lisboa, 

1997, pp. 343, 366, 368, 369. 

 RADER, Michael, Gaza Conflict: Deterrance and the other Missed Points, 

Foreign Policy Research Institute, Janeiro 2009. 

 REBOLLEDO, Vicente Garrido, “The Future of the Nuclear Non-Proliferation 

Regime: The 2010 NPT Review Conference” in Strategic Panorama 2009/2010, 

Spanish Institute for Strategic Studies, Ministerio de Defensa, pp. 180-223. 

 RIBEIRO, António Silva, “Os Serviços de Informações no combate ao 

terrorismo” in Estratégia, Volume XV, Instituto Português da Conjuntura 

Estratégica, Lisboa, 2005, pp. 123-132. 

 RUPP, Richard, “Israel in NATO?-a Second Look” in The National Interest, If 

we Lose, Number 86, Nov/Dec 2006, pp. 50-54. 

 SACCHETTI, António Emílio Ferraz, “O Mediterrâneo: geopolítica e segurança 

europeia”, Cadernos Navais, 16, Lisboa, Janeiro-Março 2006, p. 8.  

 --------------, António Emílio Ferraz, “O Mediterrâneo e a Segurança Europeia” in 

Estratégia, Volume XV, Lisboa, 2005, pp. 85-98. 

 SAFANETA, Marisa Abreu, “A política israelita” in Janus 2003, Anuário das 

Relações Exteriores, Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2003, p. 196. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  200 

 

 

 SARAIVA, Maria Francisca, “Geopolítica e Geoestratégia dos Montes Golan”, in 

Revista Geopolítica- Um Olhar Diferente, Centro Português de Geopolítica, nº 1, 

Lisboa, Setembro 2007, pp. 252, 290. 

 SANTOS, Eduardo Eugénio Silvestre, “A Geopolítica do Médio Oriente” in 

Revista Militar- Pró Pátria, nº 2488, Lisboa, Maio de 2009, pp. 521, 548, 560, 

561, 562. 

 ------------, Eduardo Silvestre, “O Conceito de Geopolítica: Uma Aproximação 

Histórica e Evolutiva (3ª parte)”, em www.jornaldefesa.com.pt, 2007-03-24 in 

Revista Militar. 

 SANTOS, José Alberto Loureiro, “Importante Causa de Conflitos no século XXI”, 

in Revista Militar, nº 2388, Lisboa, Janeiro de 2001, p. 23. 

 SANTOS, Victor Marques, “Tocqueville e o Conceito de Poder em Democracia”, 

in Nação e Defesa, nº 42, Instituto de Defesa Nacional, Lisboa, Abril-Junho 1987. 

 SAYIGH, Yezid, “The Palestinian Strategic Impasse” in  Survival, The IISS 

Quarterly volume 44 number 4, winter 2002-03, pp. 7-21. 

 SHERWOOD, Harriet, “Comércio subterrâneo” in Courrier internacional, The 

Guardian, 15.12.2009, traduzido por Fernanda Barão, Fevereiro 2010, nº 168, pp. 

89-91. 

 SILVA, Sérgio, “Israel-Palestina, Mundos Opostos” in Boina Verde, Revista de 

Informações das Tropas Aerotransportadas, nº 199, Tancos, Ano XXXII, Jan/Mar 

02, pp. 11,12. 

 STEINBERG, Gerald, Israel at Sixty: Asymmetry, Vulnerability and the search 

for security, Jerusalem Center for Public Affairs, 1 Junho 2008. 

 The West Bank fence: a vital component in Israel’s strategy of defense, 

Washington Institute for Near East Policy, Março 2004. 

 WEINER, Eric, “A Democracia traz a felicidade?” in Foreign Policy, Israel e o 

Mito, Edição FP Portugal, número 4, Junho/Julho 2008, pp 41,42. 

 WHITE, Jeffrey, The Challenges of Israeli Military Action in Gaza, Washington 

Institute for Near East Policy, 16 Dezembro 2008. 

http://www.jornaldefesa.com.pt/


   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  201 

 

 

 WUNDERLE, William e BRIEME, Andre, U. S. Foreign Policy and Israel’s 

Qualitative Military Edge: the Need for a Common vision, Washington Institute 

for Near East Policy, Janeiro 2008. 

 

 

PROGRAMAS DE TELEVISÃO 

 

 AMIRY, Suad, documentário RTP2, 7 de Julho de 2012, 23:30. 

 COSTA, Isabel, “Hoje”, RTP2, 27 de Setembro de 2012, 22:00. 

 CRUZ, Martins da, Programa da TVI 24, entrevistado pelo jornalista Carlos 

Gaspar, dia 20 de Outubro de 2011, 20:30. 

 CYMERMAN, Henrique (enviado especial a Israel), Reportagem especial, SIC, 

20 de Setembro de 2011, 20:30.  

 ELIASSON, Jan, “Europa XXI”, moderado por Rebecca Abecassis, SIC Notícias, 

30 de Junho de 2012, 16:00. 

 GASPAR, Carlos, TVI 24, dia 20 de Outubro de 2011, 20:00. 

 MELO, Nuno, “Eurodeputados”, RTP2, 10 de Outubro de 2011, 20:00.  

 ROGEIRO, Nuno, “Sociedade das Nações”, Sic Notícias, 12 de Novembro de 

2011, 14:00. 

 

 

CONFERÊNCIAS 

 

 ALVES, Rogério in 1º Congresso Internacional de Segurança Pública e 

Privada (CISEGUR), Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 6/7 de Julho de 

201.  

 CHAVES, Carlos, “Defesa e segurança nacional”, in O Futuro de Portugal. 

Visões Estratégicas para as Políticas Públicas em Portugal, Ciclo de 

Conferências 1ª Fase, ISCSP, Lisboa, 9 de Maio de 2012, 18h-20h. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  202 

 

 

 COSTA, Joana Carvalho, Conferência Ecole d’ Automne Lisbonne, ISCSP, 

Lisboa, 7 de Novembro de 2011, 10:00. 

 GILAD, Amos, “Conferência Política de Defesa de Israel”, Instituto de Defesa 

Nacional (IDN), Lisboa, 25 Outubro 2011. 

 GRAÇA, Pedro Borges, “Defesa e segurança nacional”, in O Futuro de Portugal. 

Visões Estratégicas para as Políticas Públicas em Portugal, Ciclo de 

Conferências 1ª Fase, ISCSP, Lisboa, 9 de Maio de 2012, 18h-20h. 

 LOURENÇO, Nelson, “Defesa e segurança nacional”, in O Futuro de Portugal. 

Visões Estratégicas para as Políticas Públicas em Portugal, Ciclo de 

Conferências 1ª Fase, ISCSP, Lisboa, 9 de Maio de 2012, 18h-20h. 

 NEVES, Luís Vaz das Neves in 1º Congresso Internacional de Segurança 

Pública e Privada (CISEGUR), Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 6/7 de 

Julho de 2011. 

 PINTO, Ana, Conferência “A Política Externa dos EUA no século XXI”, Instituto 

de Defesa Nacional, Lisboa, 25 de Novembro de 2011. 

 ----------, Ana Santos, “As revoltas árabes e a democracia no mundo”, Instituto da 

Defesa Nacional, Lisboa, 26 de Abril de 2012, 14:15. 

 TAVARES, André, in 1º Congresso Internacional de Segurança Pública e 

Privada (CISEGUR), Faculdade de Direto de Lisboa, Lisboa, 6/7 Julho 2011. 

 WEBER, Dolores Algora, “As revoltas árabes e a democracia no mundo”, 

Instituto de Defesa Nacional, Lisboa, 26 de Abril de 2012. 14:30. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

 The Declaration of rhe Establisment of the State of Israel, 14 May 1948. 

 Defence Army of Israel Ordinance (published 31 May, 1948). 

 Defence Service Law (passed by the Knesset 8 September, 1949). 

 Discharged Soldiers (Return to Work) Law (passed by the Knesset 25 April, 

1949). 

http://www.geocities.com/savepalestinenow/israellaws/fulltext/defencearmyordinance.htm
http://www.geocities.com/savepalestinenow/israellaws/fulltext/defenceservicelaw.htm
http://www.geocities.com/savepalestinenow/israellaws/fulltext/dischargedsoldiersreturn.htm


   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  203 

 

 

 Basic Law: The Israel Defense Forces (passed by the knesset, 31 March, 1976). 

 Defence Army of Israel (permanent service) (benefits) ordinance 5741-1980 (5 

November 1980). 

 Defence Service law 5743-1983. 

 Discharged Soldiers Law, 5744-1984 (passed by the knesset, 2 July 1984). 

 Discharged Soldiers (adjustment Grant) Law 5748-1988 (passed by the knesset, 22 

March 1988). 

 Resolução 1701 da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 The Military Balance 2011, The International Institute for Strategic Studies, 

Routledge, London, p. 313. 

 

SITES CONSULTADOS 

 

 http://www.google.pt, consultado em 18 de Setembro 2011, 17:00. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA, consultado em 18 de Setembro 2011, 17:05. 

 http://www.mfa.gov.il, consultado em 20 de Junho de 2011, 17:00. 

 http://www.mfa.gov.il/mfa, consultado em 21  de Junho de 2011, 16:15. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1970_1979/Basic%20Law-

%20The%20Army, consultado em 27 de Junho de 2011, 16:00.   

 http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation, consultado em 

27 de Junho de 2011, 16:00. 

 http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation, consultado em  

27 de Junho de 2011, 16:00. 

 http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation, consultado em 

27 de Junho de 2011, 16:05. 

 http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation, consultado em 

27 de Junho de 2011, 16:25.   

 Defence Service Law-Consolidates Version 5746-1986, 30 Jan 1986. 

 Lei do Serviço Militar (LSM) 1986. 

 Defence Service (Amendment no. 2) Law 5747-1987, 29 de Junho 1987. 

http://www.mfa.gov.il/MFA,%20consultado%20em%2018%20de%20Setembro%202011
http://www.mfa.gov.il/
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1970_1979/Basic%20Law-%20The%20Army
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1970_1979/Basic%20Law-%20The%20Army
http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation
http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation
http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation
http://www.mfa.gov.il/mfa/government/law/selected%20legislation


   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  204 

 

 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Hagan%C3%A1, consultado em 15 de Janeiro de 2012, 

17:00 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Palmach, consultado em 15 de Janeiro de 2012, 17:00. 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Irgun, consultado em 15 de Janeiro de 2012, 17:20. 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Lehi, consultado em 15 de Janeiro de 2012, 17:25. 

 http://www.idf.il, 21/06/2011, 16:00.  http://www.idf.il/1503-en/Dover.aspx, 

consultado em 15 de Janeiro de 2012,17:30. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA, consultado em 21 de Junho de 2011, 16:05. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA, consultado em 21 de Junho de 2011, 16:15. 

 http://www.idf.il, consultado em 21 de Junho de 2011, 16:35. 

 http://www.idf.il, consultado em 21 de Junho de 2011, 17:00. 

 http://www.idf.il, consultado em 23 de Julho de 2011, 17:00 

 http://www.idf.il, consultado em 23 de Junho de 2011, 17:05. 

 http://www.idf.il, consultado em 23 de Junho de 2011, 17:10. 

 http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/92/PDF/N0449892.pdf?OpenElement, 

consultado em 18 de Janeiro de 2012, 18:00. 

 http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8808.doc.htm, consultado em 18 de 

Janeiro de 2012, 17:00. 

 http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/368/70/IMG/NR036870.pdf?OpenEleme

nt, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 18:04. 

 http://dover.idf.il/IDF/English/about/structure/default.htm, consultado em 16 de 

Julho de 2011, 18:00. 

 http://dover.idf.il/IDF/English/News/Up_Close/2007/08/0101.htm, consultado em 

27 de Junho de 2011, 16:35. 

 http://www.securityfence.mod.gov.il, consultado em 25 de Junho de 2011, 18:00. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/State/THE+STATE-

+Law+Enforcement.htm, consultado em 25 de Junho de 2011, 18:05. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hagan%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palmach
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irgun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lehi
http://www.idf.il/
http://www.idf.il/1503-en/Dover.aspx
http://www.mfa.gov.il/MFA
http://www.mfa.gov.il/MFA
http://www.idf.il/
http://www.idf.il/
http://www.idf.il/
http://www.idf.il/
http://www.idf.il/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/92/PDF/N0449892.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/92/PDF/N0449892.pdf?OpenElement
http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8808.doc.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/368/70/IMG/NR036870.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/368/70/IMG/NR036870.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/368/70/IMG/NR036870.pdf?OpenElement
http://dover.idf.il/IDF/English/about/structure/default.htm
http://dover.idf.il/IDF/English/News/Up_Close/2007/08/0101.htm
http://www.securityfence.mod.gov.il/
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/State/THE+STATE-+Law+Enforcement.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/State/THE+STATE-+Law+Enforcement.htm


   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  205 

 

 

 http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa%20events/conferences, consultado em 25 de Junho 

de 2011, 18:25. 

 www.mfa.gov.il/MFA, consultado em 25 de Junho de 2011, 18:27. 

 http://wikipedia.org/wiki/Mossad, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 23:00. 

 http://wikipedia.org/wiki/Mossad, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 23:00. 

 http://www.mossad.gov.il, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 00:21. 

 http://wikipedia.org/wiki/Mossad, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 00:15. 

 http://www.mossad.gov.il, consultado em 18 de Janeiro de 2012, 00:20. 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel; http://www.mfa.gov.il/MFA, consultado em 18 

de Junho de 2011, 16:00. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-

+Geography+and+Climate.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:02. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-

+Geography+and+Climate.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:04. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-

+Geography+and+Climate.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:20. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-

+Geography+and+Climate.htm, consultado em  18 de Junho de 2011, 16:20. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-

+Geography+and+Climate.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:20. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-

+Infrastructure.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 15:10. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011, 15:25. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011, 15:30. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011, 15:40. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-

+Infrastructure.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 15:45. 

http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa%20events/conferences
http://www.mfa.gov.il/MFA
http://wikipedia.org/wiki/Mossad
http://wikipedia.org/wiki/Mossad
http://www.mossad.gov.il/
http://wikipedia.org/wiki/Mossad
http://www.mossad.gov.il/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://www.mfa.gov.il/MFA
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Geography+and+Climate.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Infrastructure.htm


   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  206 

 

 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/History/HISTORY-

+The+State+of+Israel.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 15:50. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Economy/ECONOMY-

+Balance+of+Payments.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:00. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-

+Urban+Life.htm, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:10. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Education/Education.htm, 

consultado em 18 de Junho de 2011, 16:15. 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:15. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-

+Social+Services/HEALTH-+Social+Services.htm, consultado em 18 de Junho de 

2011, 16:15. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-

+Social+Services/HEALTH.htm, consultado em  18 de Junho de 2011, 16:20. 

 http://www.mfa.gov.il, consultado em 18 de Junho de 2011, 16:00. 

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Science+-

+Technology/SCIENCE+AND+TECHNOLOGY.htm, consultado em 18 de Junho 

de 2011, 16:20. 

 http://translate.google.pt/translate?hl=ptPT&langpair=en%7cpt&u=http://blog.rich

mond.edu/geog320wigs/2010/02/22/swot-analysis-of-gwn/, 18 de Junho de 2011, 

17:00.  

 http://www.israel21c.org/opinion/israel-s-swot-team, consultado em 18 de Junho de 

2011, 17:00. 

 www.somosportuguese.com 

 http://www.sis.pt, 18 Janeiro de 2012, 17:00. 

 http://www.idn.gov.pt 

 http:// www.nato-int 

 http:// www.un.org 

 http:// www.osce.org 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Defense_Forces 

 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/History/HISTORY-+The+State+of+Israel.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/History/HISTORY-+The+State+of+Israel.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Economy/ECONOMY-+Balance+of+Payments.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Economy/ECONOMY-+Balance+of+Payments.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Urban+Life.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND-+Urban+Life.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Education/Education.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-+Social+Services/HEALTH-+Social+Services.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-+Social+Services/HEALTH-+Social+Services.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-+Social+Services/HEALTH.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Health+-+Social+Services/HEALTH.htm
http://www.mfa.gov.il/
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Science+-+Technology/SCIENCE+AND+TECHNOLOGY.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Science+-+Technology/SCIENCE+AND+TECHNOLOGY.htm
http://translate.google.pt/translate?hl=ptPT&langpair=en%7cpt&u=http://blog.richmond.edu/geog320wigs/2010/02/22/swot-analysis-of-gwn/
http://translate.google.pt/translate?hl=ptPT&langpair=en%7cpt&u=http://blog.richmond.edu/geog320wigs/2010/02/22/swot-analysis-of-gwn/
http://www.israel21c.org/opinion/israel-s-swot-team
http://www.sis.pt/
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Defense_Forces


   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  207 

 

 

MONOGRAFIAS, DISSERTAÇÕES E TESES CONSULTADAS 

 

 ALEXANDRE, José António da Costa Granjo Marques, Boletim do Instituto de 

Altos Estudos Militares-Formação, Investigação, Doutrina, “O conflito israelo-

árabe. A Guerra dos Seis Dias”- Trabalho elaborado no âmbito do curso de Estado-

Maior, nº 39, Lisboa, 30 de Setembro de 1996, 1995/97 pp. 109-164. 

 ALMEIDA, Tito Luís, “A Bacia do Mediterrâneo e a Segurança Europeia, o 

Atlântico e a Segurança Colectiva. Função Geoestratégica do Espaço Português”, 

IAEM, TILD, Lisboa, 1993. 

 ARRIAGA, Kaulza de, Estratégia. Sumários, Instituto de Altos Estudos Militares, 

Curso de Altos Comandos, 2ª Edição, 1966, pp. 50-75. 

 BALÃO, Sandra Maria Rodrigues, Um Estudo sobre as Elites: O Pensamento de 

Mosei Ostrogorski, Dissertação de Mestrado em Ciência Política, ISCSP, Lisboa, 

2000. 

 -----------, Sandra Maria Rodrigues,  Globalização e Anti-Globalização no Mundo 

Contemporâneo- Uma Visão Analítica, de Sandra Balão, Dissertação de 

Doutoramento em Ciências Sociais na Especialidade de História dos Factos 

Sociais, ISCSP, Lisboa, Maio 2008, pp. 365-368. 

 CARREIRA, Ana Cristina Antunes, A União Europeia e a Criação de uma Força 

Militar Comum Europeia no contexto das relações Transatlânticas. 

Consequências e Desafios para a Política Pública de Defesa, Dissertação de 

Mestrado em Gestão e Políticas Públicas, ISCSP, Lisboa, 2010, pp. 86,87. 

 CORREIA, “O futuro da Dissuasão Militar”, Instituto de Altos Estudos Militares-

Trabalhos elaborados pelos alunos do curso de Estado Maior, Lisboa, 1995-1997. 

 DEUS, Ruth Elisa Correia da Fonseca da Costa, Israel no contexto das relações 

internacionais: do sionismo à cooperação com a União Europeia, Dissertação de 

Mestrado em Relações Internacionais, ISCSP, Lisboa, 1999, pp. 27, 28, 29, 30, 32, 

33, 34, 35, 146, 158. 

 FERNANDES, Carlos Santos, Dissuasão Nuclear: Contributo para a estabilidade 

internacional ou conceito ultrapassado?, Ministério da Defesa Nacional-Instituto 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  208 

 

 

de Estudos Superiores Militares- 2º Curso Geral Naval de Guerra 2005/2006, 30 de 

Junho de 2006. 

 GARCIA, Francisco Miguel Gouveia Pinto Proença, Da Guerra e da Estratégia, 

Relatório de Agregação, Volume 1, Instituto de Estudos Políticos, Universidade 

Católica Portuguesa (UCP), Lisboa, 2007, pp 147-149. 

 GRAÇA, Mário Machado da, O Conflito Israelo-Árabe, Causas, características e 

evolução provável, Curso de Altos Comandos, 1968/1969. 

 Instituto de Altos Estudos Militares-Apontamentos de História Militar-Volume 2-

pp. 442-451. 

 MARQUES, Bruno Miguel de Almeida, A Ameaça Transnacional do Hezbollah-

Estudo de Uma Organização Terrorista Contemporânea, Dissertação de Mestrado 

em Estratégia, ISCSP, Lisboa, 2010. 

 PINTO, Ana, A Política Externa da União Europeia e o Conflito Israelo-

Palestiniano: Da cooperação política à estratégia comum (1985-2000), 

Dissertação de Mestrado em História das Relações Internacionais, ISCTE, Lisboa, 

2005. 

 RIBEIRO, António Silva, Metodologia do Planeamento da Acção Estratégica, 

Dissertação de Mestrado, orientada pelo General Abel Cabral Couto, ISCSP-UTL, 

Dezembro de 1996, Lisboa. 

 RODRIGUES, Castro, “A Segurança na Região Euro-Mediterrânica-Implicações 

para Portugal”, Instituto de Altos Estudos Militares (IAEM) - Curso de Estado-

Maior, Lisboa, 1999-2001, pp. 14-16. 

 ROMANA, Heitor Alberto Coelho Barras, República Popular da China. A Sede 

do Poder Estratégico, Dissertação de Doutoramento em Ciências Sociais na 

especialidade de Ciência Política, ISCSP, Lisboa, 2005, pp. 16, 21, 54-56, 143-

149, 233-236, 405, 413-424. 

 SILVA, António Calixto, Instituto de Altos Estudos Militares- Curso Superior de 

Comando e Direcção, Trabalho Individual- Proliferação Nuclear e as Suas 

Consequências e Problemas de Segurança Regional e Mundial. 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  209 

 

 

 SILVA, Helena Santos Neves, Nascidos na Terra Prometida- Uma Análise sócio-

política do Conflito israelo-árabe, Dissertação de Mestrado de Relações  

Internacionais, variante de Estudos do Sistema Internacional, ISCSP, Lisboa, 1998, 

pp. 176, 177, 183. 

 SILVA, Teresa Almeida e, Wahhabismo: Contribuições para a Análise do 

Fundamentalismo Saudita, Dissertação de doutoramento em ciências sociais, na 

especialidade de relações internacionais, ISCSP, Lisboa, 2008, pp. 24-29-34, 63-

73, 77-83, 92-98, 99-126. 

 TANGANHO, Rosalina Maria Fernandes, 25 Anos de Política de Língua 

Portuguesa 1985-2010, Dissertação de Gestão de Políticas Públicas, ISCSP, 

Lisboa, 2011. 

 

AULAS DE MESTRADO EM ESTRATÉGIA 

 

 Aula de Avaliação do Potencial Estratégico do Mestrado de Estratégia, leccionada 

pelo Almirante Silva Ribeiro, ano lectivo 2009/2010. 

 

MATRIZ DAS EPÍGRAFES DOS CAPÍTULOS 

 

 ESPINOSA, in MOURAD, Kenizé,O Perfume da Nossa Terra-Vozes da 

Palestina e de Israel, 1ª Edição, Edições ASA, Porto, Abril 2005, p. 7. 

 ALEXANDRE, José António da Costa Granjo Marques, Boletim do Instituto de 

Altos Estudos Militares- Formação, Investigação, Doutrina, nº 39, Lisboa, 30 de 

Setembro de 1996, p. 119. 

 

 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  210 

 

 

 

   ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

 PAZ, Gabriel, “O Conflito Palestino-Israelense, Um Difícil Caminho para a Paz”, 

in Military Review, Brazilian, 3rd Quarter 2004, p. 36. 

 

ENQUADRAMENTO GEOPOLÍTICO 

 

 NYE, Joseph S., Compreender os Conflitos Internacionais- Uma Introdução à 

Teoria e à História, Trajectos, Gradiva, Lisboa, 2002, p. 224. 

 HART, Liddell, in DUROSELLE, J. B., A Europa de 1815 aos Nossos Dias 

(Vida Política e Relações Internacionais), Livraria Pioneira Editora, 4ª Edição, 

São Paulo, 1992, p. 211. 

 

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 DIXIT, Avinash e NALEBUFF, Barry, Thinking Strategically , 1991 in 

SAMUELSON, Paul A. e NORDHAUS, William D., Economia, 14ª Edição, 

Mcgraw-Hill, Lisboa, p. 238. 

 BEAUFRE, André, Introdução à Estratégia, 1ª Edição, Edições Sílabo, lda, 

Lisboa, 2004, p. 35. 

 

 

ENQUADRAMENTO POLÍTICO 

 

 ORTEGA y GASSET, A Rebelião das Massas in BALÃO, Sandra Maria 

Rodrigues, A Fórmula do Poder, Elites, Partidos, Democracia e Corrupção 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  211 

 

 

política no pensamento de Moisei Ostrogorski, Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas, Lisboa, Novembro 2011, p. 17. 

 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE SEGURANÇA E DEFESA DO ESTADO DE 

ISRAEL 

 

 TZU, Sun, A Arte da Guerra, Bertrand Editora lda, Lisboa, 2009, p. 21. 

 

O PAPEL ESTRATÉGICO DA MOSSAD NO COMBATE À SUBVERSÃO 

 

 THOMAS, Gordon, Os Espiões de Gedeão- O poder e o envolvimento da Mossad 

no mundo, Prefácio, Lisboa, 1999, p. 419 

 VINCI, Leonardo da, in Jornal do Exército, LEANDRO, Francisco José, “Optar 

se escolher”, nº 556, Lisboa, Ano XLVII, Novembro 2006, p. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 

  

 

Gioconda Cardoso  212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A guerra é a mais brutal espécie de loucura”. 

Apud, VINCI, Leonardo da 

in LEANDRO, Francisco José, 

“Optar sem escolher”,  

in Jornal do Exército, 

Nº 556, Lisboa, 

Ano XLVII, Novembro 2006, p. 21. 

 

 

 

 

 


