PORTARIA Nr 764, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2002.

Aprova a Diretriz Estratégica de Comunicação
Social.

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe confere
o art. 30, inciso VI, e tendo em vista o art. 32, inciso IV, da Estrutura Regimental do Ministério a
Defesa, aprovada pelo Decreto nº 3.466, de 17 de maio de 2000, e de acordo com o que propõe o
Estado-Maior do Exército, resolve:
Art. 1º Aprovar a Diretriz Estratégica de Comunicação Social, integrante da
coletânea de Diretrizes Estratégicas do Exército (SIPLEx-5), que com esta baixa.
Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogar a Portaria do Comandante do Exército no 461, de 13 de
setembro de 2001.
DIRETRIZ ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1. FINALIDADE
Orientar o planejamento e a execução das ações necessárias à consecução dos
objetivos estabelecidos para o Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx),
conforme a Política de Informação do Exército.
2. PREMISSAS BÁSICAS
a. A Comunicação Social, no Exército, compreende as atividades de Relações
Públicas, Informações Públicas e Divulgação Institucional.
b. Todos os órgãos envolvidos na atividade são enquadrados pelo Sistema de
Comunicação Social do Exército.
3. CONCEPÇÃO DO SISTEMA
O SISCOMSEX é constituído pelos seguintes componentes:
a. Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEX), órgão central do
Sistema;
b. 5ª Seções dos G Cmdo e das GU (quando previstas em seu QC);
c. Seções ou Elementos de Comunicação Social dos Órgãos de Direção Geral,
Setorial, Apoio ou Assessoramento;
d. 1ª Seções ou Seções de Comunicação Social dos G Cmdo e das GU que não
possuem 5ª Seção e das demais OM, operacionais ou não, até o nível subunidade independente;
e. Escolas de Instrução Militar; e
f. Instrutores-Chefes dos Tiros-de-Guerra.
4. ORIENTAÇÃO GERAL
A Comunicação Social no Exército deve:
a. Criar condições que facilitem a implementação de todas as ações políticas
que tenham por objetivos:
1) capacitar a Força Terrestre para atuar como eficaz instrumento de combate
tanto na Defesa Externa, quanto na Garantia da Lei e da Ordem;
2) integrar permanentemente o Exército à Nação;
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3) preservar as tradições, a memória e os valores morais, culturais e históricos;
4) preservar a imagem do Exército junto à opinião pública e sensibilizar a
sociedade quanto a importância da Instituição para o País; e
5) aumentar a projeção do Exército no concerto internacional e a sua
aproximação com os demais exércitos.
b. Buscar antecipar-se aos fatos e adotar, sempre que possível, uma postura em
que tenha a iniciativa das ações;
c. Atuar como instrumento valioso para multiplicar o poder de combate,
contribuindo para o fortalecimento do moral, da coesão e do espírito de corpo de nossas tropas;
d. Orientar permanentemente o esforço das atividades de Comunicação Social
para a consecução dos objetivos do Exército, objetivando vencer barreiras e conquistar
imprescindíveis adesões;
e. Colaborar para o perfeito entrosamento, em todos os níveis, das estruturas de
Inteligência, Informações Organizacionais e Informações Operacionais, visando,
particularmente, à elaboração de cenários prospectivos, à antecipação de respostas e ao
gerenciamento de crises e de ações emergenciais;
f. Atribuir, no seu planejamento e ações, maior prioridade para o público
interno; e
g. Assegurar o maior número de colaboradores, nos diversos meios de mídia,
de modo a contar com instrumentos capazes de alcançar o mais amplo público.
5. ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
a. Estado-Maior do Exército (EME)
1) Manter atualizada a Diretriz Estratégica de Comunicação Social.
2) Orientar o perfeito entrosamento do SISCOMSEX com os demais sistemas
integrantes do Sistema de Informação.
b. Órgãos de Direção Setorial (ODS) Informar ao CCOMSEX sobre assuntos
que lhe estão afetos, para que este tenha condições de divulgá-los ao público interno e fique em
condições de responder a eventuais questionamentos do público externo.
c. Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) Promover a formação de recursos
humanos especializados em Comunicação Social, utilizando-se do Sistema de Ensino do
Exército ou de estabelecimentos de ensino militares/civis (no Brasil ou no exterior).
d. Comando de Operações Terrestres (COTER) Considerar a Comunicação
Social em seus planejamentos de preparo e emprego da Força Terrestre, valendo-se da orientação
técnica do CCOMSEX.
e. Comandos Militares de Área (C Mil A) Informar ao CCOMSEX as
ocorrências cujas repercussões possam extrapolar o âmbito regional.
f. Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEX)
1) Integrar-se ao Sistema de Informação do Exército, por meio do
SISCOMSEX.
2) Orientar, tecnicamente, o COTER e os C Mil A, quanto ao planejamento e
execução das atividades de Comunicação Social.
3) Apresentar ao EME uma proposta do Plano Básico de Comunicação Social.
6. OUTRAS PRESCRIÇÕES
A presente Diretriz é parte integrante da coletânea de diretrizes estratégicas do
Exército (SIPLEx-5).meio do SISCOMSEX.
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