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perceber os altos e baixos de toda
a estratégia norte-americana no seu
relacionamento político-militar com
Portugal.
Como o próprio escreve na introdução ao seu livro-tese «o Acordo
de Cooperação e Defesa, também
conhecido por Acordo das Lajes, assinado entre Portugal e os EUA em
1995, tendo sido negociado desde
1991, é utilizado no presente trabalho como elemento-pivot à volta do
qual se procura perceber a integração da Base das Lajes na estratégia
norte-americana pós Guerra-fria; a
percepção portuguesa dessa estratégia; os benefícios para todas as partes
envolvidas (EUA, Portugal excluindo
os Açores) resultantes da utilização
da Base das Lajes pelos norte-americanos depois da Guerra-fria, e o caso
particular da divisão interna (entre as
partes portuguesas) das contrapartidas norte-americanas».
O trabalho de Armando Mendes assenta numa base teórica que gravita
à volta da chamada «teoria da disfunção nacional» elaborada e defendida
pelo Professor Doutor António José
Telo, ou seja, «a capacidade anormal
de Portugal para conseguir nos sistemas internacionais os recursos materiais e imateriais que permitem a
prossecução de objectivos nacionais
tidos por vitais».
Num segundo capítulo, o autor analisa a estratégia norte-americana para

o mundo pós Guerra-fria acentuando
a intenção dos Estados Unidos em
privilegiarem a projecção de força
a partir do seu próprio território, o
que reforça a importância estratégica
das chamadas bases de rota, como é
o caso das Lajes, no apoio logístico
a essa estratégia de poderem colocar
rapidamente contingentes militares
em qualquer parte do globo onde se
verifiquem conflitos. É convicção do
autor que os decisores portugueses
não perceberam esta definição estratégica norte-americana pois «Portugal assinou [em 1995] com os EUA
um Acordo de Cooperação e Defesa,
enquanto que os EUA assinaram com
Portugal mais um Acordo das Lajes».
A questão das contrapartidas materiais e imateriais deste Acordo (ou de
Cooperação e Defesa, na perspectiva
e desejo português, ou simplesmente
da Base das Lajes, no pragmatismo
realista norte-americano) ocupam
todo o terceiro capítulo da obra de
Armando Mendes, chegando à conclusão que «a Região Autónoma dos
Açores foi afastada das contrapartidas norte-americanas, sendo remetida para um modelo de cooperação
com os EUA cujos resultados são
considerados insatisfatórios em toda
a sociedade açoriana».
No último capítulo, Armando Mendes faz uma análise prospectiva, baseada no conceito nuclear da importância do petróleo «como recurso
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estratégico essencial para as democracias industrializadas», da futura
importância geoestratégica da Base
das Lajes, para concluir a imprescindibilidade desta grande infra-estrutura militar, ou seja, «o entendimento
de que a posição geoestratégica dos
Açores continuará, como tem vindo
a acontecer, a desempenhar um papel
essencial enquanto recurso da disfunção nacional capaz de potenciar a
aproximação entre Portugal e a única
potência global e de, por essa via,
promover a captação no sistema in-
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ternacional de recursos que Portugal
venha a considerar importantes para
a prossecução dos seus objectivos».
«O grande mérito da obra do Mestre
Armando Mendes é que contraria em
larga medida a tese da “perda de importância» dos Açores nos cenários
posteriores a 1990» conforme afirma
António José Telo no Prefácio, tornando-se assim um trabalho de investigação imprescindível para se perceber a importância geoestratégica dos
Açores. João Maria Mendes

