
Exmºs Senhores Convidados, 
Senhoras e Senhores, 
Camaradas de Armas, 

 
A abordagem do tema “Os militares e a Cooperação Técnico 
Militar”, leva-me desde já a salientar a figura do Sr. 
Tenente General Gonçalves Ribeiro, Director Geral de 

Política de Defesa Nacional, à época em que, pessoalmente, 
comecei a desenvolver funções nesta área de actividade. 
 

A grande visão polírica, militar, técnica e humanista deste 
ilustre camarada foi e é, uma referência de crucial 
importância para o futuro das relações dos países da CPLP, 
dos respectivos povos e dos seus militares. 

 
A forma simples, clara e harmoniosa como foi erguida a 
Cooperação Técnico Militar entre os militares dos países da 
CPLP, é um exemplo para todo o tipo da cooperação a 

desenvolver nas áreas política, económica, cultural e social, 
não só na área da CPLP, mas com enorme potencial de 
crescimento no relacionamento externo do Estado 
Português com países africanos, latino-americanos e 

asiáticos. 
 
A forma simples e harmoniosa com que se aproveitaram 
todas as experiências universalistas e humanistas do 

passado, mais ou menos próximo ou longínquo, dos 
soldados e marinheiros portugueses, na sua gesta de 
primeira mundialização e de contacto com povos de todo o 

mundo, foi de uma importância vital para ganhar 
rapidamente a confiança entre os militares dos países da 
CPLP, apesar de todos os conflitos, dominações e interesses 
que caracterizaram também essa mesma gesta. 

 
A forma humana, adaptável, cultural e socialmente, como 
os portugueses lidaram com os povos dessas regiões, 
sobrepôs-se a tudo o que de negativo tivesse existido. 

 
Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, 
após um período inicial de interiorização do fim do 
relacionamento colonial, e das respectivas sequelas, 

souberam empenhar-se desde 1979, na Cooperação para o 
Desenvolvimento, num contexto internacional caracterizado 
pelo aumento da ajuda pública ao desenvolvimento. 
 



O apoio ao desenvolvimento e a integração dos países da 
CPLP nas dinâmicas de globalização, pelo carácter bi-
unívoco das vantagens decorrentes destas acções, 

apresenta-se como uma das faces visíveis do esforço de 
rentabilização da Cooperação em termos gerais. 
 
Essa Cooperação, que procura assentar os seus princípios 

na boa governação, participação e democracia, tem como 
objectivos, no âmbito da Cooperação Técnico Militar, o 
apoio ao desenvolvimento, à paz e à prevenção e gestão de 

conflitos, tendo como metodologia o apoio às reformas das 
estruturas de defesa, reorganização das Forças Armadas e 
inserção em organizações regionais de segurança e defesa 
dos países parceiros. 

 
Todas estas actividades se regem pelos princípios da 
independência nacional, do respeito dos direitos do homem 
e dos povos, da igualdade entre Estados, da solução 

pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos 
assuntos internos dos Estados e da Cooperação com todos 
os povos para a emancipação e progresso da humanidade. 
 

É também criado um enfoque particular na manutenção de 
laços especiais de amizade e cooperação com entre os 
países da CPLP. 
 

A Cooperação Técnico Militar Portuguesa, pretende assim 
atingir os seguintes objectivos políticos e estratégicos: 
 

 Contribuir para a afirmação da presença de Portugal 
no mundo, através da actuação das Forças Armadas 
como instrumento de política externa; 

 Contribuir para o estreitamento da Cooperação, em 
sentido geral, nos países da CPLP; 

 Reforçar os laços culturais, históricos e económicos 
com estes países; 

 Fomentar o uso da língua portuguesa; 

 Contribuir para a segurança e estabilidade interna dos 
PALOP e Timor Leste, através do apoio à consolidação 
de Forças Armadas integradas no quadro próprio de 
regimes democráticos; 

 Contribuir para as Forças Armadas dos PALOP  e 
Timor Leste tenham um papel importante no 



desenvolvimento económico, social e cultural dos 
respectivos países e povos; 

 Apoiar o aumento da capacidade das Forças Armadas 
dos PALOP em operações de apoio à paz, sob a égide 

da ONU ou organizações regionais de segurança e 
defesa. 

 
O desenvolvimento das actividades de Cooperação Técnico 
Militar, tem-se vindo a processar desde 1990, enquadrado 

por Programas Quadro, negociados e aprovados no âmbito 
de Comissões Mistas permanentes e são constituídos por 
projectos executados tecnicamente pelos ramos das Forças 
Armadas. 

 
Estes projectos, que vigoram por triénios, têm origem nos 
nossos parceiros, PALOP e Timor Leste, que identificam as 
necessidades de apoio em áreas deficitárias das suas 

Forças Armadas. 
 
Na generalidade dos casos, a direcção e execução técnica 
dos Projectos são da responsabilidade de um ramo das 

Forças Armadas, verificando-se contudo, ao nível da 
organização superior das Forças Armadas e da edificação de 
Academias e Escolas Militares conjuntas, o empenhamento 

de militares dos três ramos. 
 
Os grandes grupos de actividade dos projectos, visando 
colmatar as principais necessidades das Forças Armadas 

dos países receptores e concretizar um modelo de 
intervenção integrado, baseando-se no binómio 
custo/eficácia, assumem natureza diversa. 
 

Este modelo de intervenção concretiza-se em actividades 
como: 
 

 Formação e treino de pessoal, 

 Organização, 

 Prestação de serviços, 

 Fornecimento de material, 

 Assistência técnica. 

 



A fase actual de desenvolvimento da Cooperação Técnico 
Militar corresponde a uma fase de sustentação, após um 
período em que foi dominante o suporte financeiro por 

parte do Estado Português. 
 
Na fase actual procura-se que a Cooperação não seja 
entendida como uma “doação”, devendo os Programa 

Quadro e os Projectos neles enquadrados ter uma definição 
à partida, das responsabilidades de cada uma das partes. 
 

Porém, o sucesso das actividades inerentes ao 
desenvolvimento dos Projectos de Cooperação Técnico 
Militar, está associado a um conjunto de princípios 
fundamentais, tais como, o respeito múto, confiança, 

abertura e convivência, quer no nível institucional, quer no 
da execução. 
 
Os militares, que participam nos Projectos, tendo como 

base fundamental o seu Estatuto da Condição Militar, 
apresentam as características essenciais de um elevado 
grau de capacidade e adaptabilidade ao desenvolvimento 
das actividades de Cooperação. Essas características 

envolvem capacidades técnicas, responsabilidade, rigor e 
empenhamento, bem necessárias ao sucesso de uma 
missão importante das Forças Armadas e do Estado 
Português. 

 
Os militares portugueses envolvidos nos Projectos, têm 
uma  missão nobre e exigente a cumprir e, apesar da sua 

acção estar balizada pelas orientações dos ramos a que 
pertencem, a sua capacidade de adaptação e motivação 
para superar muitos condicionalismos locais é determinante 
para obter a confiança e camaradagem dos militares e das 

chefias das Forças Armadas dos países alvo da Cooperação. 
 
A formação técnica e profissional que as Forças Armadas 
portuguesas detêm é uma importante mais valia, associada 

às qualidades e capacidades fomentadas pelos princípios da 
Condição Militar, tornam os nossos militares em agentes 
pró-activos no âmbito das acções de Cooperação 
realizadas. 

 
Por outro lado, a formação técnica e profissional 
transmitida no âmbito da Cooperação é um bem de grande 
e valorizada procura, por parte dos militares dos PALOP  e 



Timor Leste, quer essa formação seja ministrada em 
Portugal, ou localmente. 
 

Entre as grandes realizações da Cooperação Técnico Militar, 
encontramos os Institutos, Academias, Escolas e Centros 
de Formação erguidos nos PALOP, cujos curriculos não 
apenas estão orientados para a formação militar, mas 

também para formar técnicos e cidadãos, que após a seu 
percurso militar, com grande facilidade e aceitabilidade, se 
inserem na economia desses países. 

 
Também a preparação e treino das Forças Especiais, tem 
superado as expectativas, sendo essas Forças muito 
valorizadas pelas instâncias internacionais, quando 

empenhadas em acções humanitárias e de paz, em 
situações de conflito nas áreas regionais em que se 
inserem. 
 

Essas Forças, e o conjunto das Forças Armadas, tem 
também sido determinantes em situações de catástrofe e 
emergência, no auxílio às populações dos seus países. 
 

Temos a noção de que, por vezes, nem tudo corre pelo 
melhor e em alguns casos, a consolidação dos Estados 
democráticos tem sido complexa e não isenta de conflitos, 
onde por vezes a interferência das Forças Armadas tem 

sido fracturante para a sociedade; mas mesmo nessas 
situações, os militares portugueses presentes no terreno, 
têm sempre contribuído para a pacificação, a reconciliação 

e a recuperação das sociedades e povos desses países, 
tendo em conta as orientações do Estado Português e o 
bom relacionamento estabelecido com todos os militares 
desses países, mesmo existindo contadições entre eles. 

 
O grande desafio actual da Cooperação Técnico Militar e dos 
militares nela envolvidos, passa agora pelo esforço de 
reorganização e modernização das Forças Armadas dos 

países em Cooperação, tendo em vista a sua plena 
integração nas sociedades. 
 
A sua orientação, deve ser agora, para o desenvolvimento 

de acções, que além das questões militares da soberania, 
segurança e paz regionais, possam também contribuir para 
o bem estar geral das populações dos respectivos países, 
da prevenção e protecção relativamente a catástrofes e 



situações de emergência, assim como do desenvolvimento 
de missões públicas, cujo desempenho, pelas Forças 
Armadas, possa ser muito mais eficaz e excon omicamente 

favorável aos países. 
 
Por outro lado, a experiência e conhecimentos técnicos 
adquiridos pelos militares, em todo este processo de 

Cooperação, merecem ser reconhecidos pelos países, 
instituições e agências de desenvolvimento, por forma a 
que os mesmos possam ser aplicados na vida económica 

dos países, quer no desenvolvimento de funções militares 
mas também como técnicos e profissionais das mais 
diversas áreas, no desenvolvimento económico das 
sociedades, em termos globais. 

 
De um modo geral, poderemos dizer que todo o 
investimento feito na Cooperação Técnico Militar, tem um 
retorno que podendo ser, por vezes, intangível, beneficia 

sempre a Cooperação de natureza política, económica e 
cultural entre os países e promove, dessa forma, a 
segurança, a paz e o bem estar dos seus povos. 
Lisboa, 13 de Outubro de 2011 

Heitor Sequeira Alves 
CMG 
 


