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RESUMO 

 

 

 

A Milícia das Pessoas da Guiana (GPM) tem uma história que antecede a 

independência da Guiana; esta história vai todo o caminho para a época colonial da 

nação para a época da colonização Holandesa. As forças milícias existiam desde o 

século 18º nas colônias holandesas de Essequibo, Demerara e Berbice e 

continuaram mesmo depois que as referidas colônias foram capturadas pelos 

britânicos e combinadas para formar a Guiana Britânica. Desde então, a Milícia tem 

sido vista como um componente integral do mecanismo de segurança e defesa do 

país. Apesar da importância da Milícia para a defesa e segurança da nação, a Milícia 

ao longo de sua história passou por vários períodos durante os quais foi dissolvida e 

restabelecimento. Como consequência, o GPM está atualmente apenas apoiando o 

mencionado acima mencionado de forma limitada devido à sua atual organização e 

disposição.  

 Esta pesquisa tem como objetivo analisar e determinar se a Milícia das 

Pessoas da Guiana (O Elemento de Reserva da Força de Defesa da Guiana), com 

sua atual organização e disposição, está devidamente posicionada para apoiar a 

Força de Defesa da Guiana no cumprimento de seus Funções/Responsabilidades no 

que se refere aos espectros de defesa nacional, segurança nacional e segurança 

pública na Guiana. Este trabalho busca criticamente analyze os aspectos 

doutrinários pertinentes à função da Milícia das Pessoas da Guiana. Além disso, o 

pesquisador revisará a atual organização e disposição da Milícia Popular da Guiana 

com vistas a responder à pergunta da pesquisa e fará recomendação para sua 

revisão e/ou reorganização.  

 

Palavras-chave: Defesa Nacional, Segurança Nacional, Segurança Pública 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The Guyana People’s Militia (GPM) has a history that predates Guyana’s 

independence; this history goes all the way into the nation’s colonial era to the epoch 

of Dutch Colonialization. Militia forces existed since 18th Century in the Dutch 

Colonies of Essequibo, Demerara and Berbice and continued even after the said 

colonies were captured by the British and combined to form British Guiana. The 

Militia has ever since been seen as an integral component of the nation’s security 

and defence mechanism. Despite the importance of the Militia to the nation’s defence 

and security, the Militia throughout its history underwent several periods during which 

it was disbanded and re-established. Consequently, the GPM is presently only 

supporting the aforementioned in a limited form due to its present organization and 

disposition.  

This research aims to analyze and determine whether the Guyana People’s 

Militia (the Reserve Element of the Guyana Defence Force), with its present 

organization and disposition, is appropriately positioned to support the Guyana 

Defence Force in achieving its Roles/Responsibilities as it relates to the spectrums of 

national defence, national security and public safety in Guyana. This work seeks to 

critically analyze the doctrinal aspects pertinent to the role and function of the 

Guyana People’s Militia. Further, the researcher will review the current organization 

and disposition of the Guyana People’s Militia with a view of answering the Research 

question and making recommendations for its review and/or reorganization.  

 

Keywords: National Defence, National Security, Public Safety 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

Escritas na seção preâmbulo da Constituição da Guiana são as palavras 

"Nós, o povo da República Cooperativa da Guiana, comprometemos a defender 

nossa soberania nacional, a respeitar a dignidade humana e a valorizar e defender 

os princípios da liberdade, da igualdade e da democracia e de todos os outros 

direitos humanos fundamentais". Esta afirmação destaca claramente que cada 

cidadão tem um papel contribuinte a desempenhar na defesa de nossa nação, e na 

preservação de sua liberdade e princípios dos direitos humanos e da democracia.   

O ex-presidente da República Cooperativa da Guiana e general de brigada 

aposentado, Sr. David A. Granger, em um discurso aos oficiais da Força de Defesa 

da Guiana (GDF) em 16 de outubro de 2015 introduziu uma política de "Defesa 

Nacional Total". Durante este discurso, o então Comandante –in – Chefe (CIC) 

destacou que o conceito de Defesa Nacional Total oferece proteção contra ameaças 

tradicionais e não tradicionais à Segurança Nacional. O ex-CIC também afirmou que 

“todos os instrumentos de poder nacional devem ser empregados de forma 

integrada para enfrentar efetivamente os desafios de segurança da Guiana.” Isso 

inclui uma abordagem interagências envolvendo diplomacia, defesa, 

desenvolvimento econômico e aplicação da lei trabalhando de forma colaborativa 

para facilitar um ambiente de segurança e proteção. 

A importância de um país com um ambiente seguro pode ser identificada 

como uma variável principal necessária para impactar positivamente 

desenvolvimento nacional. Por isso, o governo tem a responsabilidade de garantir 

segurança no país. Para chegar a esse fim, os governos devem continuar a 

introduzir reformas destinadas a profissionalizar seus serviços de segurança, ao 

mesmo tempo em que adicionam equipamentos para melhorar sua eficiência e 

eficácia. Mais, pode ser postulado que a capacidade de uma nação de fornecer e 

manter a segurança nacional, defesa nacional e segurança pública, impactará 

atividades dentro de seu setor econômico, como o fluxo de novos investidores; tanto 

local quanto estrangeiro. 

O Ambiente de Segurança Nacional também impacta o comércio e a indústria, 

afetando assim a geração de receita via meios nacionais e estrangeiros. O 

desenvolvimento nacional requer a criação e manutenção de um ambiente propício 
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que facilite interações positivas que promovam resultados positivos e tangíveis para 

o desenvolvimento. Com isso em mente, e mantendo-se firmes em sua 

responsabilidade pela segurança e proteção, os governos ao longo dos anos criaram 

as organizações, leis, procedimentos, protocolos e políticas necessárias que 

garantirão a Segurança Nacional, a Defesa Nacional e a Segurança Pública.   

Da mesma forma, o Governo da Guiana (GoG) estabeleceu e manteve  várias 

organizações, cada uma com tarefas/responsabilidades únicas, mas codependentes, 

como:  Da Força da Polícia na Guiana (GPF), que é a principal agência de aplicação 

da lei responsável pela Segurança Nacional (Leis da Guiana, Capítulo 16:01); Da 

GDF que é responsável pela Defesa Nacional (Leis da Guiana, Capítulo 15:01), pelo 

Corpo de Bombeiros da Guiana (GFS) (Leis da Guiana, Capítulo 22:02); juntamente 

com a Comissão de Defesa Civil (CDC) que tem responsabilidade pela gestão de 

riscos de desastres, um componente da segurança pública.   

Coletivamente, Segurança Nacional, Defesa Nacional a e Políticas de 

Segurança Pública são projetados, e/ou, devem ser projetados para enfrentar 

efetivamente ameaças tradicionais e não tradicionais. Para a Guiana, isso inclui 

ameaças à sua segurança territorial, crime (interno), crime transnacional e impacto 

de desastres; citar alguns exemplos. A missão do GDF é: (1) Defender a Integridade 

Territorial da Guiana, (2) Auxiliar os Poderes Civis na Manutenção da Lei e da 

Ordem. (3) Contribuir para o Desenvolvimento Econômico da Guiana. O GDF tem, 

portanto, responsabilidades específicas que se espalham pelo espectro da defesa 

nacional, segurança nacional e segurança pública. O GDF cumpre seu mandato 

através de suas diversas unidades e subunidades. Para efeitos desta pesquisa, o 

autor se concentrará na Milícia das Pessoas da Guiana (GPM) e seu papel no 

aumento do mecanismo nacional de segurança e defesa na Guiana. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

O componente reserva do GDF (o GPM) desempenha um papel de apoio 

integral ao GDF alcançando seu mandato de defesa e segurança nacional. Este 

papel-chave de apoio antecede a independência da Guiana e a formação do GDF, 

para a época em que a nação foi colonizada pelos holandeses e mais tarde pelos 



13 

 

britânicos em 1831 e em diante. Depois de passar por um período de dissolução e 

restabelecimento, o GPM, apesar de ter uma aparência de estrutura e organização 

militar, não está adequadamente posicionado para apoiar o mecanismo de 

segurança e defesa do país. 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

O GPM tem uma história que antecede a independência da Guiana; esta história vai 

desde a era colonial da nação até a época da colonização holandesa. As forças da 

milícia existiam desde o século 18 nas então colônias holandesas de Essequibo, 

Demerara e Berbice e continuaram mesmo depois que essas colônias foram 

capturadas pelos britânicos e combinadas para formar a Guiana Britânica. Desde 

então, a Milícia tem sido vista como um componente integral do mecanismo de 

segurança e defesa do país. 

Apesar da importância da Milícia para a defesa e segurança da nação, a 

Milícia ao longo de sua história passou por alguns ataques durante os quais foi 

dissolvida e restabelecida. Os anais da história mostram que a existência da Milícia 

foi interrompida por dissolução em muitas ocasiões, como em 1839, após a 

emancipação dos escravos africanos em agosto de 1838 e a redução do medo de 

revolta. 

O Grupo de Trabalho de Revisão Estratégica em sua análise organizacional 

do GDF observou que mencionou o “desenvolvimento de uma Força de Reserva 

altamente qualificada e motivada para apoiar a Força Regular”, como uma de suas 

metas estratégicas propostas para o GDF durante sua Análise Organizacional da 

Defesa da Guiana Força, em 2009. Esta organização também mencionou a 

importância da Milícia para o bom funcionamento do GDF e da Força no 

cumprimento de seu mandato de defesa e segurança nacional. É neste contexto que 

esta pesquisa foi desenhada e conduzida, em um esforço para determinar a 

relevância do GPM no apoio aos mecanismos de segurança e defesa da nação. 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 



14 

 

 

 

Depois de considerar os antecedentes históricos do GPM, dele anteriormente 

desempenhando um importante papel de apoio ao GDF, e sendo um componente 

importante no mecanismo de segurança e defesa da nação e na organização e 

disposição atuais. A pesquisa foi elaborada para analisar e tentar determinar se o 

GMP em sua atual organização e disposição está adequadamente posicionado para 

apoiar o Mecanismo de Segurança e Defesa Nacional da Guiana. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar o papel do GPM no aumento da segurança 

nacional e mecanismo de defesa na Guiana. 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar e determinar se o GPM, com sua atual 

organização e disposição, está devidamente posicionado para apoiar o mecanismo 

de segurança e defesa da Guiana. Isso é no contexto de que a Milícia 

historicamente desempenhou um papel de apoio vital, permitindo que o GDF cumpra 

seu mandato no que se refere à defesa nacional, segurança nacional e segurança 

pública. 

 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 
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a. Determinar a consciência e a compreensão dos participantes sobre o 

papel do GPM no apoio ao GDF no que se refere ao termo; segurança nacional, 

defesa nacional e segurança pública.  

b. Para determinar se o GPM tem a capacidade de apoiar e executar os 

deveres de defesa nacional, segurança nacional e segurança pública. 

c. Para determinar se o GPM está atualmente organizado e equipado 

para apoiar e desempenhar as funções nacionais de defesa, segurança nacional e 

segurança pública. 

 

 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

 

A Milícia das Pessoas da Guiana (GPM) em sua atual organização e 

disposição não está adequadamente posicionada para apoiar o mecanismo nacional 

de segurança e defesa da Guiana. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

Para alcançar os objetivos e responder ao problema de pesquisa levantado, o 

pesquisador empregado uma metodologia que permitida uma pesquisa imparcial e 

objetiva. O dele seguido os requisitos associados ao método científico de pesquisa. 

Tanto os dados quantitativos quanto os qualitativos foi utilizado, como tal, foi 

utilizado os métodos apropriados de análise de dados. Para isso, o pesquisador 

utilizado conteúdo e análise temática para analisar os dados qualitativos. Na análise 

dos dados quantitativos, o pesquisador utilizado a tabulação de dados e as formas 

de análise descritivas dos dados. 

Além disso, a pesquisa/análise inclui fontes sobre o assunto dentro do GDF, 

fontes externas, entrevistas com especialistas e a realização de um 

questionário/pesquisa. O tamanho amostral da pesquisa foi de 50 (cinquenta) 

pessoas compostas por 25 (vinte e cinco) oficiais do GDF/GPM 25 e (vinte e cinco) 
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civis adultos. Os oficiais do GDF/GPM foram obrigados a ter mais de dez anos de 

serviço com experiência e conhecimento das operações na GDF. Os civis têm entre 

27 e 65 (vinte e sete até sessenta e cinco) anos de idade. 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

O pesquisador viu suas variáveis independentes como a necessidade de 

analisar e determinar se o GPM, com sua atual organização e disposição (variável 

quantitativa e qualitativa), está devidamente posicionado para apoiar o mecanismo 

de segurança e defesa na Guiana (variável qualitativa). Isso é no contexto de que a 

Milícia historicamente desempenhava um papel de apoio vital permitindo que o GDF 

cumprisse seu mandato no que se refere à defesa nacional, segurança nacional e 

segurança pública, variável dependente do pesquisador (variável qualitativa). 

A administração da pesquisa/questionários foi feita por meio do uso de uma 

amostra selecionada aleatoriamente. Foram realizadas entrevistas com pessoas que 

ocupam cargos-chave nos setores de segurança pública, segurança nacional e 

defesa nacional. O dado coletado foi processado e analisado, após o qual foi feita 

uma comparação para verificar como as informações coletadas foi alinhada com a 

tese da pesquisa. 

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

O tamanho amostral da pesquisa foi de 50 pessoas compostas por 25 oficiais 

do GDF/GPM e 25 civis adultos. Os oficiais do GDF/GPM foram obrigados a ter de 

mais de dez anos de serviço com experiência e conhecimento das operações na 

GDF. Os civis tinham entre 27 e 65 anos de idade. Como critério de inclusão, os 

entrevistados foram voluntários para participar do estudo e/ou tinha conhecimento 

no que se refere ao tema da pesquisa. 
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1.4.3  Delineamento da pesquisa  

 

 

Buscando resolver o problema da pesquisa, o pesquisador utilizado um 

método de pesquisa que atenda aos requisitos associados ao método científico de 

pesquisa. Utilizados dados quantitativos e qualitativos. O pesquisador utilizado 

conteúdo e análise temática para analisar os dados qualitativos. Na análise dos 

dados quantitativos, o pesquisador utilizado a tabulação de dados e as formas de 

análise descritivas dos dados. 

As técnicas de pesquisa utilizadas para coleta de dados foram a aplicação de 

questionários à amostra definida acima e a coleta documental. 

 

 

1.4.4 Procedimentos metodológicos 

 

 

Uma revisão literatura sobre o tema foi realizada antes da coleta de dados. 

Fontes foram procuradas na internet e na literatura escrita por fontes conceituadas 

sobre temas relacionados à pesquisa. 

Para a busca de informações, o pesquisador utilizado principalmente 

ferramentas de pesquisa eletrônica disponíveis em códigos abertos, artigos 

científicos ou palavras-chave. 

Quanto aos critérios de inclusão, foram adotadas publicações nos idiomas 

inglês ou português. Para critérios de exclusão, não houve artigos científicos de 

objetos de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso em base teórica abaixo das 

expectativas. 

 

 

1.4.5 Instrumentos 

 

 

O principal instrumento utilizado para a coleta de dados foram um 

questionário direcionado à amostra mencionada no subitem “1.4.2”. O pesquisador 
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obteve dados qualitativos e indicadores sobre as capacidades, possibilidades e/ou 

limitações observadas. 

 

 

1.4.6 Análise de dados 

 

 

Para realizar a análise dos dados que foram coletados no questionário, o 

pesquisador adotado inicialmente o procedimento de organização do material 

coletado. Depois disso, o pesquisador interpretado as informações analisando a 

frequência e a natureza da resposta específica e, por fim, realizará uma 

categorização com base nos resultados. 

As respostas às perguntas abertas foram primeiro consolidadas em uma lista 

pelo pesquisador. Essa lista serviu de base para a busca de possíveis soluções 

problemáticas. Os dados dos itens objetivos foram tabulados de forma simples que 

facilitou a apresentação dos resultados, por meio da geração de gráficos e tabelas 

que colaboram para auxiliar no entendimento e cumprimento de quaisquer critérios 

estatísticos. 

 

 

1.4.7 Justificativa 

 

 

O GPM tem uma história que antecede a independência da Guiana; esta 

história remonta à era colonial da nação, à época da colonização holandesa. As 

forças milícias existiam desde o século 18º nas colônias holandesas de Essequibo, 

Demerara e Berbice e continuaram mesmo depois que as referidas colônias foram 

capturadas pelos britânicos e combinadas para formar a Guiana Britânica. Desde 

então, a Milícia tem sido um componente integral do mecanismo de segurança e 

defesa da nação. 

Apesar da importância da Milícia para a defesa e segurança da nação, a 

Milícia ao longo de sua história passou por vários períodos durante os quais foi 

dissolvida e restabelecimento. Uma análise da história da Guiana mostra que a 

existência da milícia foi interrompida por meio de dissolução em muitas ocasiões, 
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como em 1839, após a emancipação de agosto de 1838 dos africanos escravizados 

e a redução do medo da revolta. 

O Grupo de Trabalho de Revisão Estratégica em sua análise organizacional do GDF 

observou mencionar o "desenvolvimento de uma Força de Reserva altamente 

qualificada e motivada para apoiar a Força Regular", como um dos objetivos 

estratégicos do GDF daqui para frente (Força de Defesa da Guiana de Análise 

Organizacional, 2009). Esta revisão também mencionou a importância da Milícia 

para o bom funcionamento do GDF e da Força, alcançando seu mandato de defesa 

nacional e segurança. É nesse contexto que esta pesquisa foi projetada e 

conduzida, et-al, para determinar a capacidade do GPM de apoiar o GDF no 

cumprimento de seu mandato no que se refere à defesa nacional, segurança 

nacional e segurança pública 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

O Revisão de Literatura examinará várias peças de literatura relevantes para 

o tema da pesquisa. Examinará o papel das forças milícias no aumento do 

mecanismo de segurança em vários países. A revisão incluía literatura relevante 

para as forças da milícia na Europa, América do Norte e Caribe. A literatura 

relevante para a Guiana também será revista como parte do processo. 

 

 

2.1  FORÇAS DE RESERVA/MILÍCIAS ESTRANGEIRA 

 

 

2.1.1 As reservas das Forças Armadas Britânicas 

 

 

Da Força de Defesa na Guiana (GDF) foi formado como um requisito para a 

Guiana ganhar a independência da Inglaterra. A estrutura e organização, o 

treinamento precoce, os costumes e as tradições do GDF foram padronizados fora 

das Forças Armadas Britânicas. Consequentemente, uma revisão da literatura sobre 

as Forças Armadas Britânicas Reserves é parte integrante do processo de revisão 

da literatura e esta pesquisa em geral. A peça de literatura revisada é um Briefing 

sobre as Reservas das Forças Armadas da Inglaterra debatido na Câmara dos 

Lordes em 2018/06/21. Esta moção foi apresentada no contexto em que a Câmara 

dos Lordes observou a contribuição das Reservas das Forças Armadas para a 

segurança nacional. 

Historicamente, o papel das Reservas das Forças Armadas do Reino Unido 

tem sido complementar as Forças Armadas regulares e ser mobilizado em 

momentos de emergência natural e defesa nacional. Curiosamente, esta peça de 

literatura destaca o apelo dos políticos britânicos para modernizar e expandir o papel 

das reservas. Na última década, o governo britânico, liderado por David Cameron e 

por Theresa May, tem procurado expandir o papel das reservas, aumentar as 
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circunstâncias em que elas podem ser implantadas e aumentar o grau de integração 

entre os reservistas e os regulares. 

Em sua Revisão Estratégica de Defesa e Segurança (SDSR) de 2010, o 

Governo Britânico propôs que o papel das reservas fosse modernizado. Argumentou 

ainda que as forças de reserva deveriam ser mais estreitamente integradas com os 

membros regulares das forças armadas, como parte do que foi chamado de 

"abordagem de toda a força". Outra menção foi feita da Revisão das Forças de 

Reserva (2011), que foi encomendada para rever a Força de Reserva do Reino 

Unido. Em seu relatório final, publicado em 2011, concluiu que as forças de reserva 

do Reino Unido estavam nesse ponto em um estado de declínio (Scott, 2018). 

Posteriormente, em julho de 2012, o então secretário de Defesa, Phillip 

Hammond, esboçou a estratégia do Ministério da Defesa "Exército 2020", que 

basicamente incluía assuntos que abordavam a reforma das reservas, entre outros. 

Ele postulou que as reservas do exército eram usadas mais rotineiramente e seu 

tamanho aumentava. Posteriormente, em 2013, o Sr. Hammond anunciou que o 

tamanho das reservas das Forças Armadas seria aumentado para quase 35.000 em 

2018. Ele ainda afirmou que, para apoiar esse recrutamento, um financiamento de £ 

1,8 bilhão seria fornecido ao longo de dez anos. O Governo também introduziu 

legislações como a Lei da Reforma da Defesa de 2014 para apoiar a expansão das 

reservas (Scott, 2018). 

 

 

2.1.2 As Reservas dos Estados Unidos da América 

 

 

Major General, Timothy J. Lowenberg, um general aposentado Adjutant de 

Washington, Conselheiro de Segurança Interna para o Governador de Washington e 

presidente do Comitê de Segurança Interna para a Associação Geral de Ajudantes 

dos Estados Unidos, escreveu alguns artigos sobre a Guarda Nacional. Em seu 

artigo intitulado “O Papel da Guarda Nacional em Defesa Nacional e Segurança 

Interna” ele disse que a Guarda Nacional dos Estados Unidos, uma das forças 

militares da reserva americana; desempenha um papel vital na Defesa Nacional e 

segurança interna. Neste artigo, o autor forneceu informações relevantes para a 

defesa nacional da América e a segurança nacional. Isso ele ainda usou para 



22 

 

demonstrar como o Exército dos Estados Unidos da América e a Guarda Nacional 

Aérea agregam valor aos mecanismos de defesa e segurança nacional da nação. A 

formação das milícias antecede a fundação da América. A Guarda Nacional de 

Massachusetts traça sua linhagem para os primeiros regimentos estabelecidos pelo 

Tribunal Geral da Colônia da Baía de Massachusetts em 1636 (Major-General 

Lowenberg). 

Para este fim, o Major General Lowenberg postulou, “É importante ter uma 

compreensão clara das estratégias atuais e em evolução da defesa nacional e da 

segurança nacional e da estrutura organizacional, fontes de financiamento e 

capacidades operacionais do Exército e da Guarda Nacional Aérea de hoje”. As 

unidades de milícia, que foram padronizadas após o sistema de milícias inglesas, 

eram comuns em todas as então colônias e desempenhavam um papel fundamental 

na luta pela independência, e asseguravam a segurança à medida que a nação se 

expandia. Ele ainda mencionou que durante a era da Guerra Fria, os funcionários 

eleitos da América eram frequentemente veteranos ou membros componentes ativos 

da reserva cujas experiências ajudaram a moldar sua compreensão das questões de 

defesa nacional e segurança nacional.  

De acordo com Jack Spencer, vício-presidente do Instituto para a Liberdade 

Econômica, e Larry Wortzel, professor adjunto de pesquisa da Faculdade de Guerra 

do Exército dos EUA, “Como socorrista em emergências domésticas, a Guarda 

Nacional está bem posicionada para assumir o papel militar principal na Segurança 

Interna” (Spencer & Wortzel, 2002). Eles ainda sugeriram que as forças militares dos 

EUA não podem lutar um conflito em larga escala hoje sem depender das unidades 

da Guarda Nacional e das Reservas. Guardas estão atualmente servindo na guerra 

contra o terror e foram mobilizados para a Guerra da Coreia. Mais de 63.000 

guardas do Exército foram convocados para a Guerra do Golfo de 1991. Depois de 

considerar esses fatos, pode-se concluir que o componente de reserva é um 

elemento crítico da força total da nação. 

 

 

2.1.3 As Reservas da Força de Defesa Trinidad e Tobago 
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Trinidad e Tobago, por causa de sua localização no arquipélago do Sul do 

Caribe, é poupada de furacões ao contrário da maioria de seus países caribenhos. 

Sanjay Badri-Maharaj, Ph.D. em seu artigo intitulado “O Papel da Força de Defesa 

de Trinidad e Tobago (TTDF) na Gestão de Desastres,” fez menção desta posição 

afortunada apreciado pelo estado ilha gêmea. Neste artigo contudo, o Dr. Badri-

Maharaj destacou que a T&T é afetada por inundações disruptivas anuais e 

pequenos terremotos. Ele ainda afirma, no entanto, que o país tem no papel, de 

qualquer forma, levado o risco de catástrofes naturais e feitas pelo homem muito a 

sério e evoluiu uma estratégia abrangente para lidar com qualquer eventualidade 

(Badri-Maharaj, 2012). 

Na Força de Defesa de Trinidad e Tobago (TTDF) consistem no Regimento 

de Trinidad e Tobago (TTR), na Guarda Costeira de Trinidad e Tobago (TTCG), na 

Guarda Aérea de Trinidad e Tobago (TTAG) e nas Reservas da Força de Defesa de 

Trinidad e Tobago (TTDFR) com uma força total de cerca de cinco mil, cento e 

sessenta e cinco (5.165) pessoal. Todos são destinados ao emprego em operações 

de resposta a desastres; realizando tarefas específicas conforme atribuído pelo 

Escritório de Preparação e Gestão de Desastres (ODPM). 

Nos termos do Quadro Nacional de Resposta, o TTDF é encarregado das 

seguintes funções em caso de desastre: 

a. Auxiliando o Serviço de Bombeiros de Trinidad e Tobago (TTFS) com 

operações de busca e resgate, e o Serviço de Polícia de Trinidad e Tobago (TTPS) 

com a aplicação da lei. 

b. Auxiliando o Ministério do Povo e Desenvolvimento Social (MOPSD) a 

prestar serviços de atenção em massa, como abrigo, alimentação e primeiros 

socorros. 

c. Auxiliando o Ministério das Unidades de Gestão de Desastres do 

Governo Local e o ODPM com danos e necessidades de avaliação após um 

incidente. 

d. Auxiliando o MOPSD com a coleta, análise e disseminação de 

informações para facilitar os serviços e recursos gerais de prestação durante uma 

emergência ou desastre. 

e. O 3º Batalhão (Engenheiros) do TTR é encarregado de trabalhar 

diretamente sob o ODPM para liderar as tarefas atribuídas pelo TTDF de acordo 

com o Quadro Nacional de Resposta. 
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 O TTDFR é composto por membros treinados nas armas de Infantaria, Naval 

e Aviação da TTDF regular; o TTDFR também consiste tanto em tempo integral 

quanto em meio período que podem ser implantados durante o Carnaval, Festival e 

outros eventos nacionais. Esses membros que são de outra forma significativamente 

empregados e qualificados, também foram mobilizados em resposta a um aumento 

dos crimes em Trinidad e Tobago. Além disso, nos últimos anos, as Reservas foram 

chamadas para ajudar na segurança na 5ª Cúpula das Américas em 2009, e com 

outro estado de emergência em 2011. Com o engajamento da Força de Defesa, é 

rotina que mais reservistas sejam chamados para trabalhar. 

 

 

2.1.4 As Reservas da Força de Defesa Jamaica 

 

 

Na Força de Defesa da Jamaica, o 3º Batalhão do Regimento Jamaicano é a 

Reserva Nacional e tem uma história que remonta a 1662. A força de reserva 

compartilhou uma história semelhante à da milícia na Guiana, na qual, o 3º Batalhão 

do Regimento Jamaicano (Reserva Nacional) existiu da Jamaica pré-independente 

para presente e jogou, e continua a desempenhar, um papel integral na defesa e 

segurança da Jamaica. Em 1694, a Reserva Nacional sem qualquer apoio de um 

exército regular ou apoio naval repeliu uma invasão das forças francesas. Esta força 

de reserva continua a apoiar a segurança da Jamaica – interna e externamente. 

Algumas das responsabilidades da Força de Defesa da Jamaica e, por 

extensão, sua Reserva Nacional são: 

a. Para defender a Jamaica contra ameaças militares ou paramilitares. 

b. Para fornecer ajuda militar às Autoridades Civis, ou seja, relacionadas 

com: 

(1) Manutenção da lei e da ordem. 

(2) Operações de contra-narcóticos. 

(3) Busca e salvamento. 

(4) Evacuação de baixas. 

(5) Operações humanitárias e de ajuda a desastres. 

(6) Diplomacia de defesa. 

(7) Projetos de construção de nação. 
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(8) Planejamento de contingência. 

(9) Deveres cerimoniais do Estado. 

c. Mantendo a integridade das águas e do espaço aéreo da Jamaica, 

demonstrando soberania sobre o espaço territorial e protegendo os direitos e 

interesses nas áreas marítimas e aeronáuticas de jurisdição (incluindo a proteção 

ambiental e pesqueira marinha). 

d. Operações de Combate ao Terrorismo monitorando e analisando 

potenciais atividades terroristas e prevenindo e respondendo a incidentes terrorista. 

 

 

2.2 RESUMO DA FORÇA DE RESERVA/MILÍCIAS ESTRANGEIRA 

 

 

Resumindo a revisão da literatura para as forças de milícia/reserva 

estrangeiras do Reino Unido, Estados Unidos da América, Trinidad e Tobago e 

Jamaica, foram feitas as seguintes observações: 

a. As forças da milícia/reserva em cada um dos países têm uma história 

bastante expansiva. 

b. As respectivas forças milícias/reservas fizeram e continuam a fazer 

contribuições significativas para a defesa e segurança de seus respectivos países. 

c. As forças da milícia/reserva contribuem para missões militares e não 

militares. 

d. O governo britânico tem visto como necessário, a necessidade de 

expandir e modernizar sua reserva das Forças Armadas. 

e. Os países revisados promulgaram legislações que regem suas 

respectivas forças de milícia/reserva, que incluem a reequipando e refinanciamento 

da reserva. 

f. A revisão constante da capacidade da milícia/da força de reserva de 

enfrentar ameaças novas e emergentes (ameaças tradicionais e não tradicionais) 

era necessária. 

 

 

2.3 A MILÍCIA NO CONTEXTO LOCAL 
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A milícia na Guiana tem uma longa história que antecede a independência do 

país. Ao longo de sua história, a milícia desempenhou um papel fundamental no 

mecanismo de segurança e segurança da Guiana, apesar de ter sua formação e 

operações interrompidas várias vezes ao longo de sua história. Tenente-coronel 

Hartley Liverpool, em seu livro “Fundação da Força de Defesa da Guiana: Um 

história de Soldado de Valor” mencionou o uso precoce da reserva militar para 

apoiar a segurança nacional na então Guiana Britânica. Aqui ele falou sobre o uso 

da Força Voluntária da Guiana Britânica (BGVF) para reprimir distúrbios civis 

durante a década de 1950. Essa informação também foi mencionada pelo ex-

comandante – em – Chefe, brigadeiro David A. Granger, em seu livro “Defesa 

Nacional: Um Pequeno Estado no Sistema Subordinado. 

No livro "Defesa Nacional: Um Pequeno Estado no Sistema Subordinado, o 

ex-Presidente Granger disse, o GPM já foi um componente integral da estrutura de 

defesa nacional da Guiana; afirmou ainda que a noção de "Cada Cidadão um 

Soldado" requer atuação em cada uma das dez Regiões Administrativas. Chefe de 

Gabinete aposentado, Brigadeiro Mark Phillips em seu discurso aos oficiais da Força 

de Defesa da Guiana em outubro de 2015 disse, “Defesa Nacional Total permite a 

revisão contínua dos papéis e missões do GDF e um foco mais eficiente de 

recursos, treinamento e planeamento operacional” (Brigadeiro Phillips M, 2015). As 

informações acima mencionadas destacam ainda a importância do GPM no 

mecanismo de segurança e segurança da Guiana. Basta dizer, o ex-presidente 

Granger, em seus escritos, continuar a dar ênfase à importância do GPM. Para este 

fim, ele disse, “o GPM deve, portanto, ser restabelecido nas dez (10) Regiões 

Administrativas e haverá a criação de um Corpo de Defesa Civil para apoiar a 

Comissão de Defesa Civil. Estes," o ex-comandante-em-chefe disse, "são essenciais 

para a segurança e segurança da Guiana". 

O Ex-comandante-em-chefe em seu discurso aos Oficiais da Força de Defesa 

da Guiana na Conferência Anual de Oficiais de 2017, sob o tema "Transformação 

Efetiva para a Defesa Nacional Total" destacou ainda a importância do GPM. Ele 

afirmou: "Nunca foi a intenção dos autores da Lei de Defesa que a Força de Reserva 

deveria ser dissolvida, diminuída ou descontinuada.” Ele continuou: "Reconhecendo 

os limitados recursos humanos e financeiros do GDF, e de acordo com a Lei de 
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Defesa, a Força de Reserva desempenha um papel importante na segurança e 

segurança da Guiana". 

Além disso, o Grupo de Trabalho de Revisão Estratégica (SRWG) que foi 

estabelecida para a realização de uma análise organizacional do GDF durante o 

período 2008-2009 mencionou a importância do GPM para o GDF e defesa nacional, 

segurança nacional e segurança pública. O SRWG identificou o seguinte como 

alguns dos objetivos estratégicos do GDF daqui para o século XXI (Organização de 

Análise Guiana Força de Defesa, 2009): 

a. Desenvolvimento de uma capacidade confiável de defesa e segurança 

para fornecer operações de vigilância, detecção e interdição. 

b. Desenvolvimento de uma Força de Reserva altamente qualificada e 

motivada para apoiar a Força Regular. 

c. Desenvolvimento de uma Força Regular e Reserva que ganhe o 

respeito do povo. 

d. Defender a independência nacional, preservar a soberania, intensificar 

e garantir o funcionamento normal das instalações e a segurança da nação contra 

qualquer agressão armada. 

 Um revisão do trabalho do SRWG revelou ainda que o SRWG identificou que 

o GDF com o apoio dos esforços de aplicação da lei local visa fornecer um ambiente 

seguro e seguro para o desenvolvimento nacional. Isso fornece evidências 

adicionais para apoiar a noção de que a segurança interage e impacta o 

desenvolvimento nacional. Aqui, novamente, reforça-se a importância do GDF e do 

GPM criar e manter o ambiente adequado de segurança de habilitação.  

Além disso, o SRWG também apontou a importância do GDF na condução e 

apoio das Operações Nacionais de Busca e Salvamento (terra, ar e mar), e o GDF 

apoiando o CDC em emergências nacionais e a continuidade de programas de 

corações e mentes em nossas regiões do interior distantes. O SRWG também fez 

menção à necessidade de rede e alavancagem com a organização interna e 

externa, bem como, comunidades ameríndias, pois o GDF busca estabelecer 

relações simbióticas com esses interessados voltados para melhorar seus processos 

de coleta de informações e inteligência. A seguir, algumas das recomendações 

feitas pelo SRWG: 

a. Revise e atualize avaliações de ameaças existentes relevantes para 

nossas nações fronteiriças. 
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b. Revisar a postura existente, as operações nas fronteiras e a mão de 

obra associada e os ativos físicos. 

c. Desenvolver estratégias em associação com outras agências policiais 

para combater o tráfico de drogas e armas que entram no país através de fronteiras 

abertas. 

d. Desenvolver capacidade como agência nacional de busca e 

salvamento. 

e. Desenvolver capacidade de apoiar e complementar o CDC em 

emergências nacionais. 

f. Aumente a força e a capacidade da Guarda Costeira. 

g. Revitalização do 2 Batalhão de Infantaria (Reserva) com o 

envolvimento ativo das autoridades regionais. 

h. Revitalização das parcerias e reuniões de 

inteligência/compartilhamento de informações, incluindo os Comitês Regionais de 

Inteligência (RICs). 

 

 

2.4 RESUMO DA MILÍCIA NO CONTEXTO LOCAL 

 

 

Em resumo da revisão da literatura relevante para a milícia no contexto local, 

foram feitas as seguintes observações: 

a. A milícia na era pré e pós-independência na Guiana era um 

componente estratégico do mecanismo de segurança e segurança. 

b. O GPM passou por períodos de interrupções de suas operações e 

existência, ao longo de sua história. 

c. O GPM como a Força de Reserva é obrigado a apoiar efetivamente o 

GDF na obtenção de seu mandato. 

d. Apesar de sua existência atual, o GPM é obrigado a passar por alguma 

quantidade de reorganização e reinstituimento para melhor apoiar o GDF. 

e. Há oportunidades para melhor integração e emprego/implantação de 

membros do GPM para apoiar os esforços nacionais de defesa, segurança nacional 

e segurança pública na Guiana. 
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f. Como parte do processo de revitalização do GPM, há a necessidade 

de os membros do GPM participarem e se beneficiarem de treinamentos adequados 

projetados para aprimorar seus conhecimentos, habilidades e capacidade nas áreas 

funcionais para as quais seu apoio é necessário. 

g. O GPM é um multiplicador de força que deve ser organizado, com 

recursos e usado para seus propósitos. 

 O processo de revisão da literatura revela que as forças da Milícia/Reserva 

são componentes integrantes do mecanismo de defesa e segurança de uma nação. 

Este é o caso da Guiana também. Além disso, no contexto da Guiana, o GPM já 

teve um papel fundamental na defesa e segurança da nação; no entanto, esse 

padrão experimentou alguma quantidade de interrupção que resultou em um esforço 

renovado para revitalizar o GPM como um componente vital do mecanismo de 

defesa, segurança e segurança do país; tudo parte da Política de Defesa Nacional 

Total.  É preciso entender que alguma quantidade de revitalização do GPM já 

começou; no entanto, o pesquisador acredita que muito mais é necessário para o 

GPM apoiar melhor a defesa nacional, a segurança nacional e a segurança pública 

na Guiana. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS 

Para atender ao primeiro objetivo: “Determinar a consciência e a 

compreensão dos participantes sobre o papel do GPM no apoio ao GDF no que se 

refere aos termos; segurança nacional, defesa nacional e segurança pública ”, o 

pesquisador analisou as questões 1 a 4 do questionário do inquérito. Estas 

perguntas procuraram confirmar a consciência das pessoas sobre a existência do 

GPM e a sua compreensão dos termos defesa nacional, segurança nacional e 

segurança pública. 

A Figura 1 abaixo mostra o total de respostas SIM e NÃO à consciência da 

existência do GPM e à compreensão dos termos-chave Defesa Nacional, Segurança 

Nacional e Segurança Pública. Nota-se que 43 participantes estavam cientes da 

existência do GPM, enquanto 7 não estavam cientes da existência do GPM. 45 

entendeu o termo defesa nacional, com 5 não entendendo este termo. No que diz 

respeito aos participantes que entendem a segurança nacional e a segurança 

pública, 47 e 41 respectivamente, responderam positivamente, enquanto 3 e 9 

respectivamente, responderam negativamente. Para aqueles que desconheciam os 

fatos relativos ao este Objetivo, foram fornecidas as informações necessárias para 

aprimorar seus respectivos conhecimentos e compreensão do objetivo e seus 

princípios. Esta informação destaca que há uma necessidade moderada de o GPM 

melhorar suas relações públicas, já que várias pessoas desconheciam sua 

existência e função. 
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Figura 1 - Mostrando o total de respostas SIM e NÃO  para as perguntas 1 a 4 

 

Para satisfazer o segundo objetivo: "Para determinar se o GPM tem a 

capacidade de apoiar e executar os deveres de defesa nacional, segurança nacional 

e segurança pública", o pesquisador analisou as perguntas de 5 a 13 no questionário 

da pesquisa. A Figura 2 mostra as respostas SIM e NÃO às perguntas relativas ao 

GPM ter a capacidade de apoiar e desempenhar funções de defesa nacional, 

segurança nacional e segurança pública.  38 dos 50 entrevistados disseram que o 

GPM não é capaz de apoiar e desempenhar funções de defesa nacional, enquanto 

12 responderam positivamente à pergunta. Relativamente à capacidade e 

disponibilidade para apoiar e desempenhar as funções de segurança nacional e 

segurança pública, respetivamente, 29 e 34 responderam negativamente às 

respectivas perguntas, enquanto 21 e 16 responderam positivamente às referidas 

perguntas. Alguns fatores contribuintes que podem estar associados a essas 

descobertas são: 

a. Recursos humanos e materiais inadequados, 

b. Recursos financeiros inadequados e 

c. Falta de treinamento adequado e apropriado e de capacitação nas 

áreas-chave necessárias aos membros do GPM para cumprir seu mandato. 
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Figura 2 - Mostrando o total de respostas SIM e NÃO  para as perguntas 5 a 7 
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 Além disso, perguntas nesta categoria também examinaram as questões do 

GPM ter o treinamento e os recursos necessários para apoiar e executar as funções 

de defesa nacional, segurança nacional e segurança pública. As respostas foram as 

seguintes: 

a.  Para as perguntas 8 a 10, que abordou a questão do GPM ter o 

treinamento necessário para apoiar e desempenhar as funções de defesa nacional, 

segurança nacional e segurança pública, 36, 30 e 40 participantes, respectivamente, 

responderam negativamente a esta questão. Entretanto, 14, 20 e 10 participantes 

respectivamente, responderam positivamente às questões. 

 

Figura 3 - Mostrando o total de respostas SIM e NÃO  para as perguntas 8 a 10 

 

b.  No que se refere à perguntas 11 a 13, que abordou a questão do GPM 

ter os recursos para apoiar e desempenhar funções de defesa nacional, segurança 

nacional e segurança pública, 15, 43 e 39 participantes, respetivamente, 

responderam negativamente a esta questão. Entretanto, 35, 07 e 11 participantes 

respectivamente, responderam positivamente às questões na referida ordem. 
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Figura 4 - Mostrando o total de respostas SIM e NÃO  para as perguntas 11 a 13 

 

Para cumprir o terceiro objetivo: “Para determinar se o GPM está atualmente 

organizado e equipado para apoiar e desempenhar as funções nacionais de defesa, 

segurança nacional e segurança pública”, o pesquisador analisou as perguntas 14 a 

16 do questionário da pesquisa. Estas perguntas procuraram examinar a questão do 

GPM estar organizado e equipado para apoiar e desempenhar funções de defesa 

nacional, segurança nacional e segurança pública e 37, 29 e 39 participantes 

respectivamente, responderam negativamente enquanto, 13, 21 e 11 participantes, 

respectivamente, respondeu positivamente. 
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Figura 5 - Mostrando o total de respostas SIM e NÃO  para as perguntas 14 a 16 

 

Além dos dados coletados por meio do questionário de pesquisa que foi 

previamente analisado, também foram realizadas entrevistas com o pessoal-chave 

do GDF e do GPM, como Oficiais Comandantes e Sargentos Majors, com vista a 

uma análise mais aprofundada da organização e capacidades do GPM. Essas 

entrevistas revelaram que todos concordaram que o GPM deve ser um componente 

integral do mecanismo de proteção e segurança na Guiana. Essa posição é ainda 

mais justificada pelos muitos relatos documentados, tanto local quanto 

internacionalmente, da importância de ter uma força milícia/reserva. Também foi 

revelado que, apesar de ter uma milícia existente e funcional na Guiana, o GPM, 

atualmente só está alcançando seu mandato em uma capacidade limitada. 

O GPM em sua atual organização e disposição requer recursos humanos e 

materiais adicionais, financiamento, equipamentos e a implementação de sistemas 

que irão posicionar melhor o GPM para cumprir seu mandato. O Comandante GPM 

afirmou em uma entrevista com este pesquisador "À medida que o GPM avança, 

será necessário garantir que os sistemas do GPM sejam aprimorados e disposições 

sejam feitas para facilitar o recrutamento de pessoal e criar um ambiente favorável 

que verá a Formação sendo mais capaz de sustentar sua mão de obra em um 

estado mais estável e por períodos mais longos ”, destacando claramente que a 

retenção é uma preocupação central.  



36 

 

Os registros de controle e rolos nominais para as várias unidades dentro do 

GPM refletem os estados de mão-de-obra que mostram Companhias com força total; 

no entanto, existem disparidades entre a força registrada e aqueles que realmente 

participam do treinamento e outras atividades. A figura a seguir mostra uma 

comparação entre as forças reais e as forças autorizadas das várias Companhias 

dentro do GPM.  

 

Figura 6 - Mostrando uma comparação entre as forças reais e as forças 

autorizadas 

 

O GPM é organizado em 3 (três) Batalhões de Infantaria de Reserva, cada 

um compreendendo 4 (quatro) Companhias de Infantaria. Cada Batalhão de 

Reserva é controlado por uma Companhia Sede que é composta por Oficiais e 

Soldados que são destacados de Unidades Regulares dentro do GDF e são 

encarregados da administração e treinamento das outras três Empresas que 

compõem esse batallion. O efetivo autorizado para a Companhia Sede de um 

Batalhão de Reserva é de 126 (cento e vinte e seis) soldados, enquanto as outras 

companhias têm um efetivo autorizado de 94 (noventa e quatro) soldados. Deve-se 

notar aqui que, para efeitos desta Pesquisa, o efetivo autorizado e o atendimento 

das Companhias Sede não serão examinados porque estes são mantidos no seu 

máximo por meio de transferências diretas (destacamentos) do GDF.  
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Uma análise da Figura 6 mostra que sete (7) das nove (9) Empresas de 

Infantaria de Reserva do GPM estão abaixo da força autorizada. A força total 

autorizada das 9 Empresas de Infantaria De Reserva do GPM é de 846 (oitocentos e 

quarenta e seis) enquanto a força real baseada no atendimento regular no 

treinamento e outras atividades é de 572 (quinhentos e setenta e dois); apresenta 

um déficit claro na força real quando comparado com a força autorizada. Neste 

ponto é necessário mencionar que a Constituição da Guiana no Capítulo 15:01 da 

Lei de Defesa prevê que o GPM deve ser mantido a 50% (50%) da força do GDF 

regular. Com o GDF com uma força total de cerca de 3600 pessoas, o GPM deve ter 

uma força de 1800 pessoas.  

Mesmo que considerássemos os soldados das Companhias Sede e os 

adicionassem à força de atendimento regular das outras Companhias Reservistas, 

isso totalizará apenas 950 soldados ou 53% de sua força autorizada. Análise das 

informações extraídas dos vários rolos nominais que revelaram que sete (7) das 

nove empresas de rifle de reserva estão abaixo de sua força autorizada, além de 

apoiar a análise de que o GPM com suas inadequações existentes é severamente 

limitado no que diz respeito à capacidade de suporte o GDF no cumprimento de seu 

mandato e, por extensão, também é limitado no que diz respeito a poder contribuir 

para o mecanismo de segurança e defesa nacional na Guiana. 

Finalmente, as conclusões e recomendações do SRWG que conduziu uma 

análise organizacional do GDF também apontam para a necessidade de revisar o 

GPM, como ele funciona e como pode ser melhor integrado operacionalmente ao 

GDF regular. Este pesquisador acredita que a implementação dessas e de outras 

medidas criará um ambiente propício que facilitará melhor o GPM, aumentando a 

segurança nacional e os mecanismos de defesa na Guiana. 

Com isso dito, o pesquisador deve reconhecer que o GPM em sua atual 

organização e disposição é limitado em sua capacidade de apoiar os mecanismos 

de segurança e defesa nacional na Guiana. A falta de recursos, a falta de 

treinamento, a impossibilidade de manter suas forças autorizadas e o não 

estabelecimento adequado contribuem para a incapacidade do GPM de apoiar o 

mecanismo de defesa e segurança na Guiana. Além disso, os desafios da Guiana 

na implementação de medidas / políticas efetivas e suaves para apoiar o 

restabelecimento do GPM aumentam essas limitações. Deve-se mencionar que 

apesar de nossa situação socioeconômica e política diferente em comparação com 
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os países examinados na revisão da literatura (Inglaterra, Estados Unidos, Trinidad 

e Tobago, Jamaica), na Guiana, esforços devem ser feitos para abordar a questão 

da GPM de uma perspectiva semelhante àquela usada por esses países. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Levando em consideração a análise e os resultados da pesquisa, o 

pesquisador é de opinião que o GPM tem um papel fundamental no apoio ao 

mecanismo de proteção e segurança na Guiana. Ele também acredita que com base 

nas informações coletadas nesta pesquisa, o GPM está atualmente apoiando a 

segurança e defesa da nação, embora de forma limitada devido à sua atual 

organização e disposição. Dito isso, minha resposta ao tópico de pesquisa / 

declaração de tese postula que o GPM em sua atual organização e disposição não 

está apoiando de forma adequada e apropriada o mecanismo de segurança e 

defesa nacional na Guiana. 

 

 

4.1  RECOMENDAÇÕES 

 

 

 Em vista dos resultados da revisão da literatura, coleta de dados e processo 

de análise, as seguintes recomendações estão sendo feitas: 

a. Aumentar o envolvimento do GPM nas funções de defesa nacional, tais 

como: 

(1) Apoie as operações de segurança nas fronteiras. 

(2) Conduza patrulhas no interior. 

(3) Tripulação de postos de controle ao longo das fronteiras da 

Guiana com o Suriname, Brasil e Venezuela. 

(4) Aumentando unidades como a Guarda Costeira, Artilharia, 

Corpo de Engenheiros e Corpo de Aviação. 

(5) Apoie as operações de coleta de inteligência. 

(6) As fileiras do GPM devem ser treinadas nas áreas 

especializadas para fornecer suporte a unidades como Guarda Costeira, Artilharia e 

Corpo de Engenheiros. 

b. Apoiar um mecanismo de segurança nacional aprimorado por meio do 

seguinte: 
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(1) Revitalizando o GPM, aumentando seu número de membros 

ativos para a força autorizada de 1.800 soldados por meio do envolvimento ativo das 

autoridades regionais, a fim de garantir a aceitação da população em relação aos 

mecanismos de segurança e defesa da nação. 

(2) Envolver o GPM na revitalização das parcerias e reuniões de 

inteligência / compartilhamento de informações incluindo os Comitês Regionais de 

Inteligência. 

(3) Emprego do GPM em apoio a organizações civis como a Força 

Policial da Guiana, a Comissão de Geologia e Minas da Guiana, etc. com o 

monitoramento, relatórios e, quando possível, a aplicação das respectivas leis e 

regulamentos nacionais. 

c. Apoiar um mecanismo de segurança pública aprimorado por meio do 

seguinte: 

(1) Desenvolver a capacidade do GPM de apoiar e complementar o 

Centro de Controle de Desastres (CDC) em emergências nacionais. 

(2) Desenvolver a capacidade do GPM em busca e salvamento 

para permitir que o GPM apoie o programa nacional de busca e salvamento. 

(3) Os soldados do GPM devem ser treinados em vários aspectos 

da gestão de emergência / desastre, como Avaliação Inicial de Danos (IDA) e 

Avaliação de Danos e Análise de Necessidades. Isso fornecerá um grupo de pessoal 

treinado prontamente disponível em toda a Guiana para apoiar o CDC na realização 

das várias avaliações conforme a necessidade, reduzindo imprecisões e 

inconsistências nas informações relacionadas a danos que chegam ao CDC. Isso 

ajudará a acelerar as operações de resposta a emergências / desastres para as 

comunidades afetadas. 

(4) Os membros do GPM devem ser treinados em Gerenciamento 

de Abrigos de Emergência; também aqui eles apoiarão o CDC em momentos de 

necessidade com a ativação e gestão de abrigos de emergência. 

(5) Os postos do GPM devem ser treinados para apoiar os 

bombeiros e técnicos de emergência médica (EMTs) do Serviço de Bombeiros da 

Guiana (GFS). Isso oferecerá ao GFS uma oportunidade e um mecanismo por meio 

do qual poderá se estabelecer em áreas atualmente não cobertas com a alocação 

adequada de recursos de combate a incêndios. 
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4.2  CONCLUSÃO 

 

 

Concluindo, a importância do GPM para o mecanismo de segurança e defesa 

da nação era no passado uma prioridade e precisa ser revitalizada para que possa 

funcionar como um componente chave de segurança e defesa nacional. Apesar de 

sua importância para a defesa e segurança da nação, o GPM ao longo de sua 

história passou por vários períodos durante os quais foi dissolvido e restabelecido, 

muito para a interrupção de sua contribuição para o desenvolvimento nacional. 

O GPM deve, mais uma vez, ser capacitado a cumprir seu papel no que diz 

respeito ao mecanismo de segurança e defesa nacional da Guiana. Portanto, será 

necessário revisar e restabelecer em todas as regiões da Guiana. Fundamental para 

a revitalização e restabelecimento do GPM e estando devidamente posicionado para 

apoiar o segurança e defesa nacional na Guiana, o GPM exigirá treinamento, 

recursos materiais e financiamento. 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o papel da Milícia Popular da 

Guiana no aumento do mecanismo de segurança nacional e defesa na 

República Cooperativa da Guiana, postulando que o GPM em sua atual 

organização e disposição não está apropriadamente posicionado para apoiar a 

segurança e defesa nacional da Guiana. O pesquisador constatou que o GPM 

atualmente apóia a segurança e a defesa do país, embora de forma limitada, como 

resultado de sua atual organização e disposição. Consequentemente, esta 

pesquisa concluiu que o GPM em sua organização e disposição atuais NÃO 

ESTÁ apoiando de forma adequada e apropriada o mecanismo de segurança e 

defesa nacional na Guiana.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Querido Senhor,   

O questionário a seguir tem como objetivo coletar dados para servir como um 

dos instrumentos de validação da pesquisa científica no Artigo Científico do Cap 

Trevon Andrew McIntosh, aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO). 

As perguntas listadas abaixo referem-se ao tema da pesquisa “a Milícia das 

Pessoas da Guiana (GPM) – uma análise das funções do GPM no aumento da 

segurança nacional e do mecanismo de segurança na Guiana." 

O questionário é composto por questões objetivas. Por favor, circule a 

resposta que melhor representa sua opinião sobre o assunto (apenas uma resposta 

por pergunta). 

 

Q1. Você está ciente da existência da Milícia Popular da Guiana (GPM)? 

A1. Sim    Não.     

 

Q2. Você entende o que significa o termo Segurança Nacional? 

A2. Sim    Não.      

 

Q3. Você entende o que significa o termo Defesa Nacional? 

A3. Sim    Não.      

 

Q4. Você entende o que significa o termo Segurança Pública? 

A4. Sim    Não.      

 

Q5. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana em sua atual organização e 

disposição como a Força de Reserva da Força de Defesa da Guiana (GDF) é capaz 

de apoiar o mecanismo de defesa nacional da Guiana? 

A5. Sim    Não.      

 

Q6. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana em sua atual organização e 

disposição como a Força de Reserva da Força de Defesa da Guiana (GDF) é capaz 

de apoiar o mecanismo de segurança nacional da Guiana? 

A6. Sim    Não.      
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Q7. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana em sua atual organização e 

disposição como a Força de Reserva da Força de Defesa da Guiana (GDF) é capaz 

de apoiar o mecanismo de segurança pública da Guiana? 

A7. Sim    Não.      

 

Q8. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana em sua atual organização e 

disposição como Força de Reserva da Força de Defesa da Guiana (GDF) não tem o 

treinamento necessário para realizar e apoiar a segurança pública na Guiana? 

A8. Sim    Não.      

 

Q9. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana em sua atual organização e 

disposição como a Força de Reserva da Força de Defesa da Guiana (GDF) não tem 

o treinamento necessário para realizar e apoiar a defesa nacional da Guiana? 

A9. Sim    Não.      

 

Q10. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana em sua atual organização e 

disposição como a Força de Reserva da Força de Defesa da Guiana (GDF) não tem 

o treinamento necessário para realizar e apoiar a segurança nacional na Guiana? 

A10. Sim    Não.      

 

Q11. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana em sua atual organização e 

disposição como Força de Reserva da Força de Defesa da Guiana (GDF) não tem 

os recursos necessários para realizar e apoiar a segurança pública na Guiana? 

A11. Sim    Não.      

 

Q12. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana em sua atual organização e 

disposição como a Força de Reserva da Força de Defesa da Guiana (GDF) não tem 

os recursos necessários para realizar e apoiar a defesa nacional da Guiana? 

A12. Sim    Não.      

 

Q13. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana em sua atual organização e 

disposição como a Força de Reserva da Força de Defesa da Guiana (GDF) não tem 

os recursos necessários para realizar e apoiar a segurança nacional na Guiana? 
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A13. Sim    Não.      

 

Q14. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana como Força De Reserva da 

Força de Defesa da Guiana (GDF) está atualmente organizada e pronta para realizar 

e apoiar a segurança pública na Guiana? 

A14. Sim    Não.      

 

Q15. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana como a Força de Reserva da 

Força de Defesa da Guiana (GDF) está atualmente organizada e pronta para realizar 

e apoiar a segurança nacional na Guiana? 

A15. Sim    Não.      

 

Q16. Você acredita que a Milícia Popular da Guiana como Força De Reserva da 

Força de Defesa da Guiana (GDF) está atualmente organizada e pronta para realizar 

e apoiar a defesa nacional da Guiana? 

A16. Sim    Não.      

 

 

Obrigado por sua contribuição 


