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DO GOLPE-DE-MÃO ESTRATÉGICO E OUTROS ENIGMAS 
 

 

 

Com um intervalo de uma semana, tive a oportunidade de ler dois artigos que, apesar das 

notórias divergências de intenções dos seus autores, convergem num relato sobre as elevadas 

capacidades dos EUA no plano da obtenção de informação estratégica e da manobra política 

que, no caso do conflito Ucrânia-Rússia, lograram fazer, antes e depois do início da invasão. 

 

O artigo de apoio à acção americana é da autoria de David Ignatius e foi publicado no 

Washington Post de 26-05-22, sob o título The secret planning that kept the White House a 

step ahead of Russia. Pode ser lido em 

 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/26/biden-white-house-secret-planning-

helped-ukraine-counter-russia/  

 

O outro artigo, de patente censura aos EUA e à UE, tem como autor o major-general Carlos 

Branco e foi publicado no Jornal Económico de 19-05-22, sob o título Não foi por acaso. Pode 

ser lido em 

 

https://jornaleconomico.pt/noticias/nao-foi-por-acaso-895248  

 

Da parte descritiva dos textos em causa, considero valer a pena ir registando para a história do 

actual conflito alguns aspectos – uns mais factuais, outros mais de índole opinativa – que 

permitem ir percebendo as razões que lançaram a Europa numa guerra surpreendente. 

 

Do texto de David Ignatius é possível retirar algumas passagens que falam por si: 

 
1. O planeamento secreto da Administração Biden iniciou-se em Abril de 2021, quando a Rússia 

concentrou cerca de 100.000 tropas na fronteira com a Ucrânia. 

 

2. A primeira instrução que o secretário de Estado Blinken recebeu do presidente Biden foi no 

sentido de “recompor” as alianças e parcerias da América no estrangeiro, de modo a permitir 

aos EUA enfrentar as ameaças que se perfilavam no horizonte. 

 

3. A ameaça à Ucrânia ficou “no vermelho” em Outubro, quando os EUA obtiveram informações 

acerca de uma nova concentração de tropas na fronteira, além de “alguns pormenores sobre 

quais eram os planos russos para o emprego dessas forças”. 

 

4. O director da CIA, William J. Burns, deslocou-se a Moscovo, em 01-11-2021, para avisar o 

presidente Putin de que os EUA e os seus aliados estavam preparados para armar a Ucrânia e 

imporem pesadas sanções à Rússia no caso de invasão. 

 

5. Persuadir o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, no sentido de tomar a sério o perigo de 

uma invasão não foi fácil, inicialmente. Blinken falou com ele na reunião do COP 21 (clima), em 

Glasgow, no início de Novembro, e forneceu-lhe um resumo das informações sobre os planos 

da Rússia. “Basicamente, tinha por missão dizer-lhe que nós pensávamos que era provável que 

o seu país fosse invadido”, recorda Blinken. Zelensky estava céptico, de acordo com um 

funcionário do Departamento de Estado.  
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6. Os serviços de informações dos EUA forneceram à Ucrânia uma previsão do plano de 

operações de Putin. Embora a Rússia tivesse circundado a Ucrânia com 150.000 tropas, a 

verdadeira estratégia consistia num ataque fulminante e decapitante contra Kiev, levado a 

cabo por um relativamente pequeno grupo de forças especiais. Os russos planeavam 

conquistar o aeroporto Antonov, em Hostomel, a oeste da capital, e usá-lo depois para, 

rapidamente, ‘bombear’ tropas em Kiev. 

 

7. Os ucranianos utilizaram esta informação para devastarem a força de ataque a Hostomel, 

naquela que pode bem ter sido a batalha decisiva da guerra. 

 

Estaríamos, assim, perante um golpe-de-mão estratégico falhado. Era o Plano A e não havia 

Plano B imediatamente disponível. Se tivesse sido bem-sucedido, todo o resto do dispositivo 

russo seria entendível – circundar a fronteira, obrigando à dispersão do dispositivo ucraniano, 

enquanto o golpe decisivo era executado em Hostomel. Uma vez vitoriosas em Hostomel, as 

tropas russas não tardariam a dominar Kiev e a guerra terminaria em poucos dias. Todavia, 

fracassando o assalto ao aeroporto, toda a acção do exército russo se complicou. Se, um dia, o 

próprio governo russo vier a confirmar esta versão dos acontecimentos, então estaremos 

perante um sucesso gigantesco no campo das informações. 

 

Daqui resultaria que, justamente depois de diversos fracassos recentes nessa matéria (11 de 

Setembro, assalto ao Capitólio, retirada do Afeganistão), teria nota alta o desempenho 

estratégico dos EUA e nota negativa o desempenho da Rússia. Mas as capacidades dos EUA na 

manipulação estratégica são igualmente realçadas no artigo do major-general Carlos Branco, 

embora com uma visão bem diferente da do articulista americano. Do seu referido artigo, 

começarei por recordar as seguintes passagens: 

 
a. O confronto dos EUA com a Rússia é apenas um dos capítulos do projecto da afirmação 

hegemónica global de Washington, que visa, entre outros aspectos, afectar as relações da 

Rússia com Europa, e as veleidades europeias de autonomia estratégica, nomeadamente 

quebrar o comércio e o investimento bilateral com a Rússia e a China. 

 

b. Isso passa, entre outros aspectos, por impedir a entrada em funcionamento do Nord Stream 2, 

tornar a Europa dependente do gás americano, viabilizar uma indústria com elevado break 

even, assim como os bancos que a financiam, bloquear a implementação dos acordos 

celebrados entre a Europa e a China, e inviabilizar economicamente os corredores 

euroasiáticos da “Uma Faixa, Uma Rota”, com passagem pela Rússia e fim na Europa, 

impedindo o aprofundamento das relações comerciais e investimentos mútuos europeus com a 

China e a Rússia. 

 

c. A guerra na Ucrânia serve estes propósitos, e por aquilo que já conseguiu representa, pelo 

menos no curto prazo, uma vitória dos EUA. 

 

Esta alegada vitória representaria, por conseguinte, o resultado de uma gestão, necessariamente 

esclarecida e fundamentada numa antecipada e consistente avaliação dos acontecimentos. 

Sobretudo porque, citando ainda o major-general Carlos Branco: 

 
d. Permite guerrear um dos seus arqui-inimigos, fora do território norte-americano, sem 

necessitar de empenhar soldados norte-americanos. 

 
e. Se a invasão da Ucrânia é, sem qualquer margem de dúvida, uma violação do direito 

internacional [...] A Rússia comportou-se do mesmo modo que os EUA e a China se 

comportaram em situações semelhantes, quando uma potência hostil se intrometeu e actuou 
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no seu “quintal geoestratégico”. De um modo bastante inteligente, Washington consegue 

combater a Rússia, fazer Moscovo sangrar, sem morrerem soldados norte-americanos, 

utilizando os descartáveis ucranianos... 

 

... o que, mesmo sem termos de invocar os ensinamentos de Sun Tzu, pode ser lido, uma vez 

mais, como referência estrategicamente elogiosa, embora deixe Putin e a Rússia no papel de 

ingénuos úteis, habilmente atraídos para uma armadilha superiormente montada. Embora não 

seja essa a minha leitura dos acontecimentos – porque nem suponho Washington “bastante 

inteligente” nem Moscovo como sede de “totós” –, parece-me ser uma dedução aceitável da 

argumentação do artigo. Depois, introduzindo uma visão menos aventada das origens do 

conflito iniciado em 24-02-2022, o major-general Carlos Branco expõe perante os seus leitores 

a seguinte explicação: 

 
f. Em frontal desrespeito pela Resolução do Conselho de Segurança da ONU (2202/2015), que 

certificava os acordos de Minsk, as Forças Armadas ucranianas preparavam-se para resolver a 

questão russa na Ucrânia com o recurso à força, e na continuação recuperar a Crimeia. Já em 

Março de 2021, Zelensky tinha sido muito claro sobre as suas intenções relativamente ao 

Donbass. Washington estava plenamente ciente de que este caminho tinha riscos e ia provocar 

a reacção militar russa, não fazendo nada para o evitar, pelo contrário. Isso não impediu que 

instigasse a acção belicista ucraniana contra o Donbass, um ataque relâmpago organizado por 

conselheiros norte-americanos e britânicos, a ter lugar em Março de 2022. Moscovo 

antecipou-se, e invadiu preemptivamente a Ucrânia. 

 

Mais tarde ou mais cedo, o que se encontra descrito neste parágrafo terá de ser avaliado por 

quem fizer a história do conflito. Enquanto tal não for feito – o que, naturalmente, levará o seu 

tempo –, devo confessar que não me sinto preparado para aceitar a viabilidade de uma ofensiva 

ucraniana sobre o Donbass, já com a presença de mais de 100.000 tropas russas ali mesmo 

sobre a fronteira. Sendo público e continuado, da parte do presidente ucraniano, o lancinante 

pedido de armas para se defender do ataque russo, como é possível admitir que estaria 

devidamente armado para uma operação muito mais exigente, como seria uma ofensiva, em 

que sempre é requerida uma grande superioridade de meios sobre o inimigo? 

 

 

David Martelo – 30-05-2022 

 

 


