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DA GUERRA POR TAIWAN 

 
 
Andam animadíssimos os céus em torno de Taiwan, mais precisamente no espaço que é 
designado por Air Defense Identification Zone (ADIZ), ou Zona de Identificação da Defesa 
Aérea da ilha. As incursões de meios aéreos da China têm vindo em crescendo, e, no dia 1 de 
Outubro, festa nacional da República Popular da China, a sua força aérea fez penetrar na ADIZ 
22 aviões de caça, 2 bombardeiros e 1 avião de luta anti-submarina. Na noite de 1 para 2 de 
Outubro, um segundo grupo de 13 aviões levou a efeito uma nova incursão, ficando a 
actividade desse dia nos 38 aviões. No dia seguinte, nova onda de aviões chineses entrou na 
ADIZ, desta vez em número de 39. E, no dia 3, mais 16. Só no presente ano, registaram-se 
mais de 500 incursões, contra 380 em 2020. O Global Times, jornal da República Popular da 
China que se publica em inglês, descrevia as surtidas do fim-de-semana como sendo a 
demonstração da elevada capacidade das forças armadas de Pequim para levarem a cabo um 
ataque real. O mesmo jornal, dando voz aos que partilham a ideia do declínio americano, 
aproveitou a ocasião para sublinhar que “o Afeganistão demonstrou que, no caso de eclodir 
uma guerra no estreito, a defesa de Taiwan colapsaria em horas e que as forças americanas não 
viriam em auxílio. Os EUA mostraram que não têm estomago para uma guerra”.1 
 
Estas acções, pela sua repetição, estão a tornar-se rotina, com todos os perigos a ela associados. 
Quando os alertas soam, as forças aéreas de Taiwan descolam e aproximam-se das formações 
continentais, intimando-as a retirar. A repetição destas provocações, dado o muito maior 
número de pilotos da força aérea de Pequim, implica um desgaste elevado para a 
comparativamente pequena força aérea de Taiwan. Além disso, sendo conhecida a paciência 
‘oriental’, progressivamente vão-se criando as condições psicológicas para um relaxamento das 
forças de Taiwan. 
 
Tudo isto acontece pouco tempo depois de ser anunciado o entendimento estratégico (para não 
dizer ‘aliança’) entre os EUA, o Reino Unido e a Austrália, designado pelo acrónimo AUKUS. 
A sensibilidade dos EUA relativamente à China já vem sendo prioridade do governo americano 
deste o tempo da administração Obama e ganha uma nova potencialidade estratégica desde a 
atribulada saída do Afeganistão dos aliados ocidentais.  
 
As preocupações de política externa dos EUA e seus aliados na região do Índico-Pacífico têm 
sido acompanhadas por declarações dos seus mais altos chefes militares, alguns dos quais 
consideram mesmo que uma guerra com a China é algo que se tornará inevitável num futuro 
relativamente próximo. Ainda recentemente, o então titular do Comando do Indo-Pacífico, 
almirante Phil Davidson, alertava para a possibilidade da China invadir Taiwan dentro de seis 
anos.2 
 
Considerando a idade do líder chinês Xi Jinping (68 anos) e o facto de ambicionar a anexação 
de Taiwan antes do final da sua vida política, a verosimilhança desta hipótese combina bem 
com a possibilidade de estarmos perante um acontecimento relativamente próximo. Pelas 
mesmas razões se entenderia a pressa dos EUA em se libertarem do pesadelo afegão. 
 

                                                 
1 WINTOUR, Patrick, Is China stepping up its ambition to supplant US as top superpower? – The Guardian, 22-
09- 2021. 
2 GALLAGER, Mike, The Pentagon’s ‘deterrence’ strategy ignores hard-earned lessons about the balance of 
power, Washington Post, 29-09-2021. 
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Nesta eventualidade, parece sensato supor que não serão os EUA e os seus aliados a darem 
início ao conflito. A opinião pública americana não o consentiria. Além disso, a China teria 
sempre a vantagem geográfica de “jogar em casa”, com todos os seus meios a curta distância 
do Teatro de Operações, enquanto os EUA teriam de efectuar um esforço enorme de projecção 
de forças. Acresce que a política dos EUA relativamente a Taiwan se tem caracterizado por 
uma ‘ambiguidade estratégica’ que não é, propriamente, uma garantia de socorro a Taiwan. 
 
Para a China, a obtenção da unificação pela via militar comportaria essencialmente dois 
tempos: (1) a invasão de Taiwan e (2) a neutralização da esquadra americana no Pacífico, não 
necessariamente por esta ordem. 
 
Começar pela neutralização dos meios navais americanos foi a hipótese imaginada pela dupla 
Elliot Ackerman/James Stavridis, na novela 2034 – A novel of the next world war, publicada 
em Março do corrente ano. Ackerman é um ex-marine que cumpriu 4 comissões no Iraque e no 
Afeganistão, e, posteriormente, trabalhou para a CIA, enquanto Stavridis é almirante (res) da 
Marinha dos EUA e ex-Comandante Supremo Aliado na Europa. Esta opção segue o modelo 
japonês de 1941, quando iniciaram a guerra com o ataque de surpresa aos navios americanos 
em Pearl Harbor. Ackermann e Stravidis trabalharam bem esta possibilidade, produzindo 
primeiramente um incidente menor, com o afundamento de uma flotilha de três destroyers. 
Depois, certos de que os EUA enviariam uma força poderosa para a espectável retaliação, 
afundam 37 dos 40 navios da força de dois carrier battle groups, incluindo os dois porta-
aviões. Só depois, sempre segundo a novela, é que, com relativa facilidade, invadem e 
conquistam Taiwan. 
 
A segunda hipótese – começar a guerra através de uma operação de assalto anfíbio e 
aerotransportado – é de execução mais difícil, mas é a única que poderia transformar-se num 
facto consumado e tornar inútil e inexequível uma intervenção militar dos EUA e dos seus 
aliados. Sem anteceder o assalto de uma situação de ‘crise’ e actuando por completa surpresa, a 
conquista da ilha poderia ficar concluída em poucas horas. E, a partir dessa situação, os EUA, 
mesmo que quisessem replicar de algum modo pela via das armas, teriam que ‘ir lá’ com tropas 
e/ou retaliar com os seus vastos meios balísticos. No primeiro caso, era insucesso garantido, 
porque teriam de concentrar meios e ofereceriam excelentes alvos ao inimigo; no segundo 
caso, dariam aso a uma escalada missilística de consequências potencialmente gravíssimas. 
 
A oportunidade para desencadear a operação de conquista de Taiwan sem um severo risco de 
retaliação por parte dos EUA pode, até, ser proporcionada pelo próprio gigante americano. A 
profunda divisão que se gerou na sociedade americana a partir do mandato do presidente 
Donald Trump, posteriormente agravado pelas eleições de 2020, cria uma retaguarda 
moralmente diminuída na sua capacidade de resposta a um enorme desafio. Todavia, ainda que 
essa união de esforços fosse conseguida, a resposta armada dos EUA não seria fácil. 
 
Para o leitor que não leu a novela 2034 – A novel of the next world war, além de recomendar o 
artigo que sobre a mesma aqui publicámos com o título DE NOVO “A GRANDE ILUSÃO” – A 
Guerra de 2034 (ainda presente na página de abertura do blogue), importa ter em conta que a 
enorme superioridade militar dos EUA se tem batido, desde 1945, com apreciável insucesso, 
contra adversários tecnologicamente débeis e não, como a China, contra um opositor que 
domina, ao mais alto nível, os segredos da balística mais sofisticada e da ciberguerra. A ficção 
que nos trouxe a novela de Stavridis/Ackerman não traduz uma preocupação isolada destes 
autores. 
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De facto, a ideia essencial de as forças chinesas serem capazes de inutilizar por um certo 
período os equipamentos de comando, controlo, comunicações e tiro das forças ocidentais 
(muito bem expresso pela expressão “écrans negros”), não é propriamente uma fantasia. A 
"apresentação" desta capacidade foi feita ao USS Donald Cook, no Mar Negro, em 2019, 
quando teve as suas capacidades de combate anuladas (écrans negros) por um caça russo.3 O 
articulista do Washington Post, David Ignatius, acrescenta, ainda, que “na última década, em 
jogos de guerra contra a China, os EUA possui um quase perfeito record: perdemo-los quase 
todos”, o que, refere o autor, é uma citação de um novo livro – The Kill Chain: Defending 
America in the Future of High-Tech Warfare – escrito por Christian Brose, antigo director do 
staff do Comité das Forças Armadas do Senado dos EUA. Segundo Brose, em caso de guerra 
com a China “os nossos satélites de espionagem e comunicações seriam imediatamente 
incapacitados; as nossas bases avançadas em Guam e no Japão seriam ‘inundadas’ por mísseis 
de alta precisão; os caças F-35 não conseguiriam alcançar os seus alvos porque os aviões-
tanques de reabastecimento seriam abatidos.4 
 
Num artigo da revista Foreign Affairs, Michèle Flournoy, ex-Subsecretária da Defesa para a 
Política, escreve que os jogos de guerra do Pentágono “demonstram que os actuais planos de 
forças deixariam as Forças Armadas incapazes de deter e de derrotar uma futura agressão 
chinesa. Os conceitos de guerra já não podem basear-se num modelo baseado no desgaste, 
porque as forças americanas ficarão provavelmente em inferioridade numérica e debaixo de um 
ataque persistente”. Isto sucede, afirma a autora, porque a China e a Rússia desenvolveram 
“armas cibernéticas, electrónicas e cinéticas destinadas a perturbar a capacidade de movimento, 
de navegação, de comunicação e de ataque das forças americanas, assim como estabeleceram 
sucessivas linhas de defesa para abater os aviões e afundar os navios dos EUA, bem antes deles 
alcançarem uma posição para atacar os seus alvos”.5 
 
Perante este conjunto de elementos de análise, a recente criação da AUKUS não parece ter uma 
relevância essencialmente militar. Os submarinos com propulsão nuclear que estão prometidos 
à Austrália não devem começar a ser entregues antes de uma dezena de anos, o que coloca o 
acordo tripartido numa perspectiva que não contempla, no imediato, a versão de uma guerra 
quente (a shooting war, na terminologia anglo-saxónica). A ciberguerra e as retaliações 
económicas são armas à disposição dos contendores. Nesta medida, a guerra por Taiwan pode, 
até, já estar em curso. 
 
 
David Martelo – Outubro de 2021 
 

                                                 
3 https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2195-a-supremacia-militar-perdida-dos-eua  
4 IGNATIUS, David, Think we have military primacy over China? Think again, Washington Post, 13-05- 2020. 
5 WILL, George, Jack Reed is crucial to our national security. How will he handle it? Washington Post, 14-05-
2021. 


