
 

Método para o Planejamento da Acção Política  
 

�Da Escola Superior de Guerra do Brasil, onde se estabelece que o que é 

estratégia para um escalão dará origem à política para o escalão 

imediatamente inferior. Para este modelo, o vértice do sistema está no 

estabelecimento dos objectivos nacionais permanentes (ONP), os propósitos da 

associação nacional e, portanto, do consenso - o mais amplo possível - de seus 

membros. Ora, para a consecução desses fins definidos pela Política Nacional, 

emprega-se como meio o Pode Nacional. A maneira como se dará esse emprego 

constitui a Estratégia Nacional e ao Governo como delegado da Nação, caberá 

precisar essa opção estratégica nacional, estabelecendo o Conceito Estratégico 

Nacional". Depois, haverá necessidades básicas, que são as carências que 

devem ser atendidas para que se concretize a conquista ou manutenção dos 

ONP, bem como o levantamento dos óbices, a determinação dos obstáculos que 

dificultam ou poderão dificultar o atendimento das necessidades básicas, a fim 

de se poder avaliar o Poder Nacional e definir os Objectivos Nacionais Atuais 

(ONA) que são de duas origens: os que visam atender directamente às 

Necessidades Básicas e os que visam ao preparo do Poder Nacional, verificado 

ser este insuficiente para aquele fim. Este trumanismo, ao acentuar a variante 

intelligence nos domínios da defesa, veio introduzir os elementos intangíveis na 

estrutura da defesa militar, possibilitando a degenerescência do Estado de 

Segurança Nacional, marcado pelo fantasma da guerra subversiva, que teve os 

seus epígonos nos autoritarismos sul-americanos dos anos sessenta e setenta e 

nos anos do fim do regime português da Constituição de 1933.  

Diga-se que se a intelligence nasce como resposta à propaganda nazi da totaler 

Krieg, veio a desenvolver-se como processo de resposta à estratégia indirecta da 

guerra fria. Apenas não previu a hipótese de subversão a partir do aparelho do 

Estado e da cadeia de comando político-militar, como ocorreu com o golpe de 

25 de Abril de 1974  
 


