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GRITO DO EXÉRCITO

“EM PERIGOS E GUERRAS...

ESFORÇADOS!!!

DESDE S. MAMEDE...

POR S. JORGE!!!

DA NOSSA GENTE...

CUIDAMOS!!!

PORTUGAL...

DEFENDEMOS!!!

E-XÉR-CI-TO!

E-XÉR-CI-TO!

E-XÉR-CI-TO!



3

R
e
vi

st
a

 d
a

 C
a

va
la

ri
a

 |
 J

a
n

e
ir

o
 2

0
1
9

n FICHA TÉCNICA

Propriedade
Associação Revista da 
Cavalaria

Director
TCOR Paulo Serrano

Redacção
TEN Humberto Rosa

Revisão
MGEN Luis Fonseca
MGEN Xavier de Sousa
COR Miguel Freire
TCOR Paulo Serrano 

Contactos:
Associação Revista da 
Cavalaria
E-m@il: revistadacavalaria@
gmail.com

Execução gráfica:
Soartes - artes gráficas, lda.

Depósito Legal
203499/03

n Palavras Director Honorário Arma Cavalaria (DHAC) ____  4
 MAJOR-GENERAL Luís Fonseca

n Palavras Presidente Conselho Arma Cavalaria (PCAC) ____  6
 MAJOR-GENERAL Xavier de Sousa

n Palavras Presidente Associação da Revista da Cavalaria ___  10
 TCOR Cav Paulo Serrano

n «Formação Inicial dos Oficiais e Sargentos da Arma
 de Cavalaria» _____________________________________  11
 Grupo de Trabalho constituído por maioritariamente
 por Oficiais e Sargentos da AM, ESE e EA.

n «Military Workings Dogs (MWD) –
 Multiplicadores de Potencial de Combate» _______________  16
 Grupo de Trabalho constituído por maioritariamente
 por Oficiais e Sargentos do RL2

n «O reconhecimento e as funções de combate “movimento
 e manobra” e “informações”: tendências doutrinárias,
 organização e plataformas» ___________________________  21
 Grupo de Trabalho constituído por maioritariamente
 por Oficiais e Sargentos do RC3, RC6 e ERec/BrigMec.

n «O treino e a certificação de guarnições de carros
 de combate» ______________________________________  29
 Grupo de Trabalho constituído por maioritariamente
 por Oficiais e Sargentos do GCC/BrigMec

n «Conclusões» _____________________________________  35
 COR Cav Lopes da Silva



4

R
e
vi

st
a

 d
a

 C
a

va
la

ri
a

 |
 J

a
n

e
ir

o
 2

0
1
9

          Editorial

Na qua l idade  de  Dire tor 
Honorário da Arma de Cavalaria 
e, na ocasião da preparação da 
edição, em papel, de um número da 
Revista da Cavalaria especialmente 
consagrado às conclusões das 
Jornadas da Cavalaria 2018 (JC 
18), cumpre-me expender algumas 
considerações a propósito dessa 
importante iniciativa, que decorreu 
em Estremoz, no aquartelamento 
dos míticos “Dragões de Olivença”, 
em 26 e 27 de novembro passado.

Assim, desejo, antes de mais, 
enaltecer a judiciosa e oportuna 
escolha dos temas que foram 
“trazidos à colação”, no decurso das 
JC 18. Questões relacionadas com: 
o ajustamento do programa do TPO 

de Cavalaria, de molde a reforçar a 
componente de formação tática; a 
necessidade de assegurar a primazia 
da formação técnica, no quadro 
da reestruturação, em curso, do 
CFS de Cavalaria; o imperativo de 
revitalização da prática da Equitação, 
designadamente, dentre os jovens 
quadros da Arma; a utilização 
de cães militares no âmbito das 
missões e tarefas tradicionais da 
PE e na ótica da consolidação de 
uma efetiva capacidade cinotécnica, 
no Exército; a incontornável 
indispensabi l idade de forças 
especificamente vocacionadas 
para o Reconhecimento, no atual 
espectro da conflitualidade e as 
lacunas e limitações identificadas 
nas Unidades de Reconhecimento 
o r g â n i c a s  d a s  Br i g a d a s  d a 
componente operacional terrestre 

do sistema de forças nacional, 
mormente, ao nível dos vetores 
doutrina, organização, treino, 
pessoal e interoperabilidade; e os 
exigentes requisitos de treino, de 
qualificação, de certificação, de 
operação e de interoperabilidade 
que se colocam, hoje em dia, às 
guarnições dos carros de combate, 
todos estes assuntos, pela sua 
atualidade, premência e alcance, se 
afiguram de inegável importância 
para a Arma, impondo a sua análise, 
ponderação, debate, conclusões 
e, por fim, a proposta ao escalão 
superior, das medidas e soluções 
mais consentâneas e razoáveis.

Da interação gerada durante 
as Jornadas, da salutar permuta de 
ideias e partilha de experiências, das 
discussões, por vezes acaloradas, mas 
sempre com absoluto respeito pela mAjoR-geneRAl lUÍS FonSeCA

“(...) A leitura serve para formar-se o espirito Militar, e prover-se de 
idéas: por ella se enriquece com as luzes, e com a experiencia dos outros: 
e os Senhores Officiaes não poderão melhor, nem mais agradavelmente 
(para aquelles que amão a sua Profissão) empregar, do que na Leitura, 
as horas de descanço que deixão, especialmente em tempo de Paz, as 
funções do serviço diário (...)”

In “Regulamento para o Exercicio, e Disciplina dos Regimentos de Cavallaria dos Exércitos
de Sua Majestade Fidelissima”, do Conde de Lippe, 1798, p 294.
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diferença de opiniões e em ambiente 
de civismo e franca camaradagem, 
resultou uma informação bem 
elaborada e estruturada, concisa, 
o b j e t i v a  e  o p o r t u n a ,  q u e 
reúne as principais conclusões 
e um conjunto de sugestivas 
recomendações, realistas, coerentes, 
adequadamente maturadas  e 
consistentemente sustentadas, 
um documento pragmático e 
de incontestável utilidade, que 
mereceu o apreço de S. Ex.ª o 
General Chefe do Estado-Maior 
do Exército e que, seguramente, 
irá determinar a realização dos 
estudos de estado-maior e viabilizar 
a tomada de decisões esclarecidas, 
no que concerne aos desafios que 
se vislumbram para a Cavalaria, no 
curto e médio prazo.

Manifesto a minha admiração 
e um assomo de orgulho pela 
pronta “resposta à chamada”, 
demonstrada, invariavelmente, pela 
generalidade dos Cavaleiros, desde 
a primeira hora, bem como pela 
sua entusiástica adesão às JC 18, 
claramente movidos por um vincado 
sentimento de responsabilidade, 
apurado espírito de missão e 
inaudita generosidade, um genuíno 
interesse pelos problemas com que 
nos defrontamos no quotidiano 
e ,  f i rmemente determinados 
a mostrarem que a Cavalaria, 
não obstante as vicissitudes e os 
contratempos, continua “de pedra 
e cal”, particularmente atenta, 
focal izada no seu trabalho e 
disposta a dar o seu contributo em 
prol da edificação de um futuro 
mais ridente para a Arma e para o 
Exército Português. 

Parabéns, pois, a todos os 
intervenientes diretos e indiretos, 
com destaque para o Coronel 
Lopes da Silva, os Comandantes 
das Unidades de Cavalaria e a 
Associação Revista da Cavalaria, 

pelo notório sucesso alcançado, 
consubstanciado numa assumida 
tomada de consciência coletiva e 
num deliberado esforço, no sentido 
do aprofundamento dos saberes, do 
aperfeiçoamento das capacidades 
e da melhoria da proficiência 
operacional !  Efetivamente,  a 
Cavalaria, hoje como outrora e em 
momentos decisivos, continua a 
provar à saciedade que é capaz de 
mobilizar esforços, de se organizar, 
de cerrar fileiras e de pugnar 
apaixonada e veementemente por 
aquilo que piamente acredita ser o 
superior interesse comum.

Apraz-me também, endereçar ao 
Regimento de Cavalaria n.º 3, as 
merecidas felicitações e encómios 
pela forma assaz meticulosa e 
af incada como se devotaram 
ao planeamento, preparação, 
coordenação e execução de todas 
as atividades enquadrantes das 
JC 18 e pela condescendência, 
amizade e hospitalidade com que 
nos brindaram e acolheram em 
sua Casa. Bem hajam pela V. 
comprovada conduta brilhante, não 
apenas na guerra, mas também nas 
mais diversas circunstâncias!

Impõe-se ainda, referenciar 
p u b l i c a m e n t e  e  t r a n s m i t i r 
penhorados agradecimentos ao 
meu amigo e camarada, Major-
General Xavier de Sousa, até há 
pouco tempo, o Presidente do 
Conselho da Arma de Cavalaria, 

pelo seu inestimável e firme apoio 
em todas as causas, assim como 
pelo seu surpreendente e infatigável 
trabalho de coordenação e de 
supervisão, empreendido aquando 
da preparação das JC 18, que logrou 
conduzir ao seu bom sucesso e à 
plena consecução dos objetivos 
delineados, tendo culminado, 
infalivelmente, no aprontamento, 
nos prazos estipulados, da versão 
final do documento que corporiza 
a presente publicação. Resta-me 
desejar ao Major-General Xavier 
de Sousa, Oficial de rara estirpe 
com quem temos a sublime honra 
de servir e a felicidade de poder 
contar na Cavalaria, Homem 
de irrepreensível integridade, de 
uma vontade indómita, de um 
coração enorme e Militar de uma 
infinita dedicação, a continuação 
dos maiores sucessos e venturas ao 
longo da sua extraordinária carreira 
ao serviço do Exército e, sobretudo, 
da Arma de Cavalaria.

Por fim e aos nossos Cavaleiros 
mais jovens, exprimo os votos 
sinceros de que o contato com as 
páginas desta revista lhes propicie 
fomentar o hábito da leitura, 
convidar à reflexão, aguçar o sentido 
da pesquisa e quiçá, estimular o 
gosto pela escrita.

“merecemos o nome de 
Soldados”
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mAjoR-geneRAl xAvieR De SoUSA

As Jornadas de Cavalaria têm 
sido oportunidades de elevado valor 
para a Arma discutir, num ambiente 
aberto e esclarecido, assuntos de 
crucial importância para a Cavalaria. 
As que tiveram lugar em 2018, 
no Regimento de Cavalaria nº 3, 
caracterizaram-se por terem sido 
intensamente participadas e por se 
terem constituído num lugar de 
reflexões, que originaram propostas 
válidas e contextualizadas, capazes 
de orientarem futuras decisões do 
Comando do Exército.

Tendo estado presentes, nessas 
Jornadas, que tiveram lugar nos 
dias 26 e 27 novembro de 2018, 
cerca de cento e vinte Oficiais e 
Sargentos, os trabalhos iniciaram-
se com apresentações relacionadas 
com os temas a tratar, tendo uma 
delas sido proferida por Oficiais 
da Brigada “Extremadura” XI, do 
Exército Espanhol. A riqueza destas 
Jornadas não resultou, assim, só, 
da discussão aberta dos temas, mas 
também da troca de experiências, 
envolvendo Exércitos de outros 
países.

O Cavaleiro tem características 
próprias, que, não sendo genéticas, 
são desenvolvidas pela sua formação 
e pelo culto das tradições, algumas 

ancestrais, mas que honram quem as 
cultiva. Parte dessas características 
- como o desembaraço, o gosto 
pela ação, a vontade de decidir, 
entre outras -, por vezes, arreda-
nos da reflexão em conjunto, 
provocando, frequentemente, que 
sobre um mesmo assunto, existam 
várias opiniões, a maior parte 
delas válidas e bem suportadas. 
Não é criticável a diferenciação de 
opiniões individuais, mas já não 
é positivo quando está em causa 
saber-se o que a Arma pretende para 
o seu futuro. Nesse contexto, só 
pode existir uma opinião, sob pena 
de sermos acusados de não sabermos 
o que queremos ou para onde ir. É 
por isso que as Jornadas e a figura do 
Exmo. Diretor Honorário da Arma 
de Cavalaria são importantes. As 
primeiras, podendo iniciar-se com 
a existência de várias opções, têm 
de proporcionar, através da reflexão 
em conjunto, uma única conceção: 
aquela que passa a ser defendida por 
todos os Militares da Cavalaria; a 
que constitui a orientação única 
da Arma. O segundo porque 
é em torno dele que todos os 
Cavaleiros se devem colocar, sendo 
ele o garante de que a Arma não se 
descaracteriza, de que as tradições 
continuam e de que a coesão, no 
seio da Cavalaria, é uma realidade, 
sendo, assim, o impulsionador de 

todas as iniciativas que conduzam a 
isso tudo. Nas Jornadas de Cavalaria 
de 2018 encontrámos motivos para 
reforçar a perceção da importância 
das mesmas, tal como encontrámos, 
nelas e ao longo deste ano, razões 
para confirmar a essência do papel 
do Diretor Honorário da Arma de 
Cavalaria. Tendo as Jornadas sido 
presididas pelo Exmo. MGen Luís 
Fonseca, Ilustre Diretor Honorária 
da nossa Arma, foi através da sua 
orientação que os temas foram 
tratados e que as discussões, em 
seu torno ocorreram, tendo-se 
encontrado o caminho para a 
síntese e para a eleição das posições 
que a Arma tem sobre os assuntos 
tratados.

As Jornadas desde cedo foram 
preparadas com todo o cuidado. 
Os temas foram escolhidos, dentre 
aqueles que mais preocupam a 
Arma e sobre os quais importa dar 
a conhecer a sua posição, tendo 
sido difundidas sinopses sobre os 
mesmos, a todos quantos pudessem 
ter interesse em participar na sua 
discussão. Tais temas foram os 
seguintes:

Tema 1: A Formação Inicial dos 
Oficiais e Sargentos de Cavalaria do 
Quadro Permanente;

Tema 2: Military Working Dogs 
(MWD) – Multiplicadores de 
Potencial de Combate;

          Introdução
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Tema 3: O Reconhecimento e 
as Funções de Combate Manobra 
e  In fo rmaçõe s :  Tendênc i a s 
Doutrinárias ,  Organização e 
Plataformas;

Tema 4: O Treino e a Certificação 
de Guarnições de Carros de 
Combate.

No primeiro dia, da parte 
da manhã, os responsáveis pelo 
desenvolvimento de cada tema 
fizeram curtas apresentações sobre 
a situação atual e as principais 
problemáticas que a mesma coloca à 
nossa Arma. Na parte de tarde, foram 
formados grupos de trabalho com 
Oficiais e Sargentos de cada Unidade 
de Cavalaria, que discutiram os 
temas em causa. No dia seguinte, 
da parte da manhã, as conclusões 
das discussões foram apresentadas 
a todos os Militares presentes nas 
Jornadas, tendo, de seguida, sido 
debatidas, de uma forma alargada 
e aberta, por toda a plateia, sendo 
extraídas as posições que a Arma 
deve defender.

O primeiro tema trata de algo 
que se pode resumir ao seguinte 
aforismo: “Não é possível meter o 
Rossio na Betesga”. Com a opção 
de se constituir um mestrado 
integrado nos Cursos da Academia 
Militar, teve-se de reservar espaço 
temporal, nos tirocínios, para o 
desenvolvimento e a apresentação 
dos Trabalhos de Investigação 
Aplicada (TIA). Tal levou a que se 
“encaixasse” no segundo semestre 
desses tirocínios, um período de 
tempo destinado àqueles Trabalhos, 
em detrimento de outras matérias 
que pudessem ser ministradas nesse 
espaço de tempo, como sejam as 
Táticas de Reconhecimento e de 
Carros de Combate, bem como as 
práticas de Liderança e de Equitação 
Militar. Estas matérias são essenciais 
ao Oficial de Cavalaria e, durante os 

dois semestres que constituem essa 
fase da carreira do jovem Oficial, 
não encontram suficiente espaço 
para serem convenientemente 
ministradas. Não estando em causa 
as necessidades inerentes à atribuição 
do Grau de Mestre aos Cursos da 
Academia Militar, a procura de uma 
solução para a necessidade já referida 
implica uma equação de difícil 
resolução, no âmbito do espaço 
temporal de dois semestres, pois 
teriam de envolver reestruturações 
de currículos e cedências que podem 
não ser pacíficas. É claro que a 
adaptação do famoso Processo de 
Bolonha, na figura de um Mestrado 
Integrado, com um TIA, pode 
sempre ser discutido, à luz do 
que é uma tese de mestrado (deve 
mostrar conhecimento), do que é 
a experiência do jovem Oficial para 
desenvolver uma tese desse tipo 
e da qualidade dos trabalhos que 
têm resultado da aplicação dessa 
modalidade. Mas a solução do 
problema sentido pela nossa Arma 
não vai passar por essa discussão, por 
a mesma ser estrutural e estar fora do 
nosso nível. Já a discussão sobre os 
conteúdos do programa do tirocínio, 
orientada para a racionalização das 
matérias da Formação Geral Militar, 
ministradas no primeiro semestre do 
Tirocínio, com vista à acomodação, 
nesse programa, das matérias que 
a Arma considera essenciais para a 
formação dos seus jovens Oficiais, 
poderia ser interessante. Tratando-se 
de uma “parte geral”, nessa discussão 
ter-se-ia de envolver as outras Armas, 
o que iria aumentar o grau de 
dificuldade para se encontrarem 
em consensos. Só resta, portanto, 
de forma racional, definir o que 
é mesmo essencial para a carreira 
do Oficial e, tendo em conta o 
espaço temporal disponível no 
tirocínio, encontrar a forma de 
encaixar tais matérias no programa. 

O risco que se corre é que o essencial 
pode não ser suficiente, para que 
um Subalterno de Cavalaria possa 
desempenhar cabalmente os cargos 
de Comandantes de Pelotões de 
Reconhecimento, de Carros de 
Combate e de Polícia do Exército. 
Outro grande desafio que se nos 
coloca é o de se encontrar o limiar 
a partir do qual a formação desses 
jovens não garante o desempenho 
desses cargos. E isso implica 
as avaliações sobre as matérias 
de tática e de técnica que se 
consideram imprescindíveis àqueles 
desempenhos.

Quanto aos  Sargentos  de 
Cavalaria, a Arma está preocupada, 
tal como para os Oficiais, na sua 
formação inicial, em especial na 
estruturação das matérias que 
constituem o quarto semestre, 
denominado Estágio em Contexto 
de Trabalho. O Curso de Formação 
de Sargentos (CFS), que decorre 
em 2018-2019 constitui-se como 
experimental para a avaliação da 
metodologia aplicada, orientada 
para o nível 5 de qualificação, 
correspondente ao Curso Técnico 
Superior Profissional. Contudo, 
aquele quarto semestre parece 
estar um pouco nebuloso, no que 
diz respeito à forma como se vai 
concretizar, pelo que importa 
clarificá-lo. Além disso, importa 
continuar a dar importância à parte 
técnica na formação do Sargento 
de Cavalaria, em especial no que 
diz respeito ao Curso de Carro 
de Combate e de PANDUR. O 
Sargento de Cavalaria é o Elemento 
Técnico do Pelotão, sem esquecer 
que deve estar habilitado com os 
elementos de tática necessários 
ao desempenho de cargos de 
Comandante de Secção e de Sargento 
de Pelotão. Já o Oficial Subalterno é 
o Elemento Tático do Pelotão, sem 
esquecer que, quando conclui o 
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tirocínio, deve estar habilitado com 
os elementos técnicos necessários ao 
operar, minimamente, a plataforma 
de combate da qual possa fazer parte, 
como guarnição. Tanto um como 
o outro poderão adquirir maiores 
conhecimentos nas áreas em que 
não são propriamente especialistas, 
após a sua formação no tirocínio 
ou no CFS. Agora, nesse período 
de formação não se pode esquecer a 
importância da formação essencial, 
mesmo que seja aquela em que 
eles não sejam especialistas, mas 
necessitam dela para o desempenho 
dos cargos. E o que está em causa, 
nesse âmbito, nos Sargentos de 
Cavalaria, é encontrar-se, mais uma 
vez, as matérias que constituem 
a essência da sua formação e 
encaixá-las num programa letivo, 
totalmente clarificado e devidamente 
estruturado.

O grupo de trabalho que tratou 
este tema, após discussões acaloradas 
e muito participadas, chegou a 
uma modalidade que, não sendo, 
sem dúvida, aquilo que se poderia 
considerar como o ideal, é razoável, 
face aos pressupostos do tempo de 
formação que, tanto nos Oficiais 
como nos Sargentos, a par de 
outros fatores, limitaram as opções 
a estudar.

O segundo tema trata algo que já 
é uma realidade no nosso Exército, 
sendo uma responsabilidade do 
Regimento de Lanceiros n.º 2: 
o emprego do binómio Militar-
Canídeo como fator multiplicador 
do potencial de combate. Apesar 
da existência desta capacidade, ela 
ainda não é explorada até o limite 
das suas possibilidades, talvez pela 
inexistência de um conhecimento 
mais profundo de quais são essas 
possibilidades. O binómio em 
causa tem um emprego mais amplo 
do que o considerado num campo 
de batalha. No dia-a-dia, aquela 

dupla pode bem ser a solução 
para se garantirem em maiores 
índices de segurança de instalações 
críticas ou na deteção de ameaças 
dificilmente encontradas por outros 
métodos. Mas também pode ter 
um papel importante nos teatros de 
operações, quer sejam no âmbito das 
missões de paz, como no domínio 
das missões de guerra. Hoje em 
dia, os contendores atuam nesses 
teatros utilizando várias dimensões, 
nomeadamente, sem nelas se 
esgotarem, a dimensão do espectro 
magnético e do subsolo. Contudo, 
a guerra e a paz são uma realidade 
enquanto existirem Seres Humanos 
e são “feitas” por eles. Portanto, 
nada os substitui, pois a decisão 
final, seja ela qual for, só a estes 
pertencem. A impessoalidade das 
guerras e da paz é algo só concebível 
no campo das hipóteses ou do 
romance, pois, em última análise, 
continua a pertencer ao Ser Humano 
a sua decisão final e a conceção 
dos meios utilizados. Assim, a 
utilização de seres inteligentes, 
numa simbiose multiplicadora de 
potenciais, é uma forma inteligente 
de se influenciar supremacias nos 
conflitos e na sua condução. O Cão 
é, neste campo, um “instrumento” 
com faculdades específicas, que 
podem dar vantagem a quem as 
utilizar e conferir incrementos de 
segurança. Hoje em dia, já vários 
países os utilizam na proteção 
dos seus aquartelamentos e em 
atividades de segurança, libertando 
meios humanos para outras missões. 
E isso pode ser precioso para o 
Exército e, em especial, para as 
nossas Forças Nacionais Destacadas. 
Porém, é preciso trabalhar melhor o 
conceito, para que tal seja rentável 
e no Exército Português, mais 
propriamente no Regimento de 
Lanceiros n.º 2, há, nesse sentido, 
muito que fazer e forte vontade de 

o executar. Desde logo, há que se 
destrinçar o que é a missão da PE, no 
uso desses binómios, do que é missão 
de outras Unidades que os utilizam, 
procurando-se, sempre, perceber e o 
que isso implica. Assim, o grupo de 
trabalho que tratou deste tema, com 
conhecimento e experiência, chegou 
a algumas propostas interessantes, 
que são explanadas no artigo que 
consta nesta revista.

O terceiro tema aborda um 
assunto apaixonante, mas cuja 
discussão não deve perder de 
vista os próprios conceitos que 
envolvem a temática. As Unidades 
de Reconhecimento nem sempre são 
bem utilizadas, como instrumentos 
in tegrante s  de  a lgumas  das 
funções de combate. Vê-se isso 
nos exercícios e no treino conjunto 
que conduzimos. E se assim é 
nos exercícios, que repercussões 
decorrerão de tal deficiência, quando 
esses meios forem utilizados numa 
situação real? Em boa verdade, 
parte das razões pelas quais essas 
Unidades são mal utilizadas são da 
responsabilidade da nossa Arma, 
pois, em nossa opinião, não temos 
sabido passar os ensinamentos de 
como explorá-las da melhor forma 
e em melhor proveito do coletivo. 
Como resultado disso, surgem, por 
vezes, algumas dúvidas sobre onde 
situar o reconhecimento nas funções 
de combate e quais são as suas reais 
capacidades e possibilidades. E 
quando essas dúvidas se instalam, 
outras emergem por arrastamento, 
nomeadamente quanto à organização 
das Unidades de Reconhecimento, 
às plataformas que as devem equipar, 
aos equipamentos a atribuir-lhes e 
à forma de as utilizar. As Unidades 
de Reconhecimento, quando bem 
empregues, conferem elevada 
flexibilidade ao Comandante, 
sendo instrumentos capazes de 
combater pelas informações ou 



9

R
e
vi

st
a

 d
a

 C
a

va
la

ri
a

 |
 J

a
n

e
ir

o
 2

0
1
9

pela guarda e segurança de outras 
Unidades de maior escalão. Assim, 
elas têm o seu lugar nas funções de 
combate Movimento e Manobra e 
de Informações. Isso significa que, 
para desempenharem eficientemente 
essas funções, tais Unidades devem 
adaptar as suas organizações e 
possuírem os meios/plataformas/
equipamentos necessários a tal. 
O grupo de trabalho que estudou 
este assunto encontrou propostas 
interessantes, que merecem reflexão 
e algo mais para além disso, para que 
se saiba explorar, da melhor forma, 
as Unidades de Reconhecimento, 
em especial quando estão envolvidas 
na função de combate Informações.

O quarto tema aborda algo 
que tem uma pertinência cada vez 
mais relevante: a importância da 
simulação para o treino, no caso 
em questão, de guarnições e de 
unidades táticas de pequeno escalão, 
pertencentes à Cavalaria. É claro que 
a simulação pode revelar-se como 
algo em que o investimento inicial 
pode ser expressivo. Mas parece-nos 
igualmente claro que se traduz em 
maiores economias a médio e a longo 
prazo, para além de se afirmar como 
um caminho mais curto e eficiente 
para se obter maiores índices de 
eficiência e proficiência, por parte 
de quem utiliza tais meios. Isso fica 
evidente quando se tem em conta 
as tabelas mínimas de tiro a que 
uma guarnição deve ser sujeita, 
para se considerar operacional e se 
contabilizam os custos com a sua 
concretização. O Exército e, em 
especial, a Cavalaria, deve procurar 
encontrar meios financeiros para 
garantir a aquisição e a manutenção 
desses sistemas, tendo, logo à 
partida, muito cuidado como o 
que se adquire, para que sejam 
garantidos os objetivos pretendidos. 
Além de tudo, há que estudar qual 
o efetivo tático mínimo que deve 

ser sujeito a cada tipo de treino 
proporcionado por cada sistema 
de simulação, para se garantir 
uma maior proficiência tática. 
Parece ser evidente que Portugal 
deve garantir alguma autonomia 
no treino, através de sistemas de 
simulação, para garantir que o 
mesmo possa ser continuo e não 
esteja sujeito a vontades de terceiros. 
O grupo de trabalho que tratou 
este tema, tendo em consideração 
os ensinamentos transmitidos pela 
Brigada “Estremadura”, do Exército 
de Espanha e a experiência do 
Grupo de Carros de Combate 
português, encontrou interessantes 
e importantes propostas no âmbito 
do treino e da certificação das 
Guarnições de Carros de Combate, 
sendo uma das suas principais 
conclusões que não se deve ficar só 
por esse tipo de treino, tendo-se que 
olhar mais além.

Já os romanos afirmavam que as 
“Palavras voam e os Escritos ficam”, 
dando importância ao que fica 
para a posteridade e sobre o qual se 
pode refletir e tirar conclusões, sem 
haver grandes preocupações com a 
memória, que o tempo pode fazer 
esquecer. Além de tudo, o que se 
discutiu, de forma tão dedicada e 
concludente, não pode ficar no seio 
de quem participou nesses trabalhos. 
Antes tem de ser ventilado, pois 
constitui a posição da nossa Arma, 
sempre orientada para o seu Futuro 
e para o Futuro do nosso Exército. 
É por isso que esta versão escrita, 
do que se passou nas Jornadas da 
Cavalaria 2018, é tão importante, 
pois não guarda no seio da nossa 
Arma o que pretendemos para o 
Futuro da mesma e quais os possíveis 
caminhos para o atingir. Antes 
pretende e dá a possibilidade a todos 
para que o conheçam.

O  t r a b a l h o  d e  q u a n t o s 
contribuíram para esta revista honra-

os, pois reconhece o espírito de 
missão com que assumiram a árdua 
tarefa de a trazer à luz e aos olhos de 
todos quantos a vão ler. Uma palavra 
especial aos Coronéis de Cavalaria 
Lopes da Silva, Mateus, Talambas 
e Freire e aos Tenentes-Coronéis 
de Cavalaria Baltazar, Simões, 
Mataloto, Rosa e Serrano, por terem 
sido essenciais na concretização 
deste projeto. Um Bem-haja para 
todos eles, bem como para todos os 
Cavaleiros que souberam estar nas 
nossas Jornadas deste ano e nelas 
participaram. O grande desafio 
para as nossas próximas Jornadas 
é de trazer, para as mesmas, mais 
Camaradas, no ativo, na reserva 
e na reforma, pois o fruto que 
delas irá resultar poderá ser ainda 
mais suculento e útil. Essa é uma 
missão de todos nós: atraí-los para 
essas Jornadas para que, com a sua 
presença e as suas opiniões, a nossa 
Arma ainda se torne mais coesa, mais 
afirmada e bem mais reconhecida.
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O último número da Revista da 
Cavalaria, impressa em papel, data 
de Dezembro de 2015 e tem o título 
de “O fim de uma era…O início de 
uma outra”. O editorial dessa revista 
(Revista da Cavalaria n.º 32), referia 
que o número seria o último em 
papel e que marcaria assim o fim 
de um ciclo de 12 anos, com 30 
números publicados.

A história, contudo, não viria 
a ser assim, conforme atesta este 
número, a Revista da Cavalaria n.º 
33. Na sequência das Jornadas de 
Cavalaria, realizadas em dezembro 
de 2018, no Regimento de Cavalaria 
N.º 3, com a presença do Exmo 
Diretor Honorário da Arma de 
Cavalaria, MGen Luís Nunes da 
Fonseca e com o Exmo Presidente 
do Conselho da Arma de Cavalaria, 
MGen Xavier de Sousa, foi decidida 
a elaboração de uma revista em papel 
que acolhesse todos os contributos 
dos resultados do evento. Esta 
publicação, assim, para além de 
marcar novamente a edição da 
revista em papel, lançará a base para 
uma edição anual, estando assim já 

em fase de planeamento e preparação 
a Revista de 2019.

Cumpre-me, neste momento e 
aproveitando a ocasião, evidenciar 
o passado recente da Associação 
da Revista da Cavalaria. A partir 
de 2015 começaram-se a sentir, de 
forma mais grave, as dificuldades 
no financiamento para a elaboração 
e expedição das revistas no formato 
em papel. Em 2016, de acordo com 
o previsto nos estatutos, foi eleita 
uma nova direção, que apresentou, 
como programa, a passagem da 
revista para umo novo formato 
(online), bem como a redefinição 
dos estatutos (fim da quotização dos 
associados) e implementação do sítio 
da internet, da Revista da Cavalaria, 
e no facebook. Ficou decidido que 
que seria elaborada uma revista 
em “formato papel”, anualmente, 
sempre que existisse verba para a 
mesma. 

Durante o mandato de 2016 até 
2019 (este ano marca novamente 
a eleição de uma nova Direção) a 
Revista passou a estar presente nas 
plataformas online, com a publicação 
de artigos (5 de média por ano) 
e com o registo de atividades no 
facebook. Para além destes objetivos, 

diversas revistas da 1.ª série foram 
digitalizadas e colocadas online, 
para facilitar o acesso às mesmas, 
bastando apenas o registo para 
aceder às publicações.

Foi, assim, desta forma, que 
a Direção manteve a Revista da 
Cavalaria, não tendo ainda o alcance 
desejado em termos de publicação de 
artigos, mas mantendo uma presença 
interessante no Facebook, dando 
conta das principais atividades que 
iam sendo efetuadas no seio da Arma 
de Cavalaria.

Este número da Revista marca, 
portanto uma nova etapa, em que 
será possível distribuir, sob a forma 
em papel e digital, a publicação, 
alargando o universo de pessoal e 
organizações que podem ter acesso 
à mesma, mantendo o objetivo de 
fomentar, aprofundar e difundir o 
conhecimento científico, técnico, 
histórico, cultural e deontológico da 
Arma de Cavalaria.

TCoR Cav SeRRAno

Palavras Presidente
Associação da Revista
da Cavalaria
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Após a experiência obtida, atra-
vés da realização de vários Tirocínios 
para Oficial da Arma Cavalaria, bem 
como da necessidade de reestruturar 
o Curso de Formação de Sargentos, 
por imperativos legais, entendeu-se 
pertinente revisitar os conteúdos 
programáticos da formação inicial 
dos futuros Oficiais e Sargentos, no 
decorrer das Jornadas da Arma de 
Cavalaria. Com isto pretendeu-se 
tanto debater como ajustar obje-
tivos, conteúdos e cronogramas, 
tendo em vista otimizar e melhorar 
a formação ministrada aos Quadros 
da Arma.

TIROCíNIO PARA 
OFICIAL

Para enquadrar esta temática, 
importa compreender de que ma-
neira esta formação inicial se insere 
na moldura legal, quais são os seus 
objetivos gerais e que tipo de perfil 
é pretendido para os futuros Oficiais 
da nossa Arma. Assim, de acordo 
com o Art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 
37/2008, o ciclo de estudos integra-
do conducente ao grau de Mestre, 
constitui habilitação mínima exigida 
para o exercício da profissão militar, 
na categoria de Oficiais oriundos 
do Ensino Superior Público Uni-

	 	 Formação	Inicial	dos	Oficiais	e	
Sargentos da Arma de Cavalaria

versitário Militar. Já o despacho n.º 
12819/2013, do General CEME, 
de 05 de setembro 2013, 2.ª série 
DR N.º 194, de 08 de outubro de 
2013, define o plano de estudos do 
Mestrado Integrado em Ciências 
Militares – Especialidade de Cavala-
ria. Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 
90, de 29 de maio de 2015, referente 
ao Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (EMFAR), prevê, na alínea 
a) do n.º 1 do seu artigo 128.º, que, 
para o ingresso na categoria de Ofi-
ciais dos Quadros Permanentes dos 
Ramos das Forças Armadas, é exigi-
do “o grau de mestre, conferido por 
estabelecimento de Ensino Superior 
Público Universitário Militar”.

O curso destina-se a preparar 
Quadros, com competências e capa-
cidade para comandar Unidades de 
Cavalaria, ou de armas combinadas, 
em resposta às exigências dos cená-
rios de emprego de forças terrestres, 
no âmbito dos compromissos do 
Exército e da Defesa Nacional. Para 
tal, o seu conteúdo programático é 
direcionado para três áreas funda-
mentais, a saber: formação científica 
de base técnica e tecnológica, des-
tinada a satisfazer as qualificações 
profissionais indispensáveis ao 
desempenho de funções técnicas 
da especialidade de Cavalaria; 
formação comportamental, esco-
rada numa sólida educação militar, 
moral e cívica, a fim de desenvolver 
qualidades de comando, direção e 

chefia inerentes à condição militar, 
preparação física e formação; e por 
fim, desenvolvimento da capacidade 
de raciocínio autónomo, análise e 
síntese, com espírito crítico, flexível 
e criativo.

A estrutura curricular do curso 
contempla dez semestres de forma-
ção, sendo oito semestres de for-
mação geral e científica, a decorrer 
na Academia Militar (AM) e dois 
semestres (Tirocínio Para Oficial 
- TPO), a decorrer na Escola das 
Armas (EA), AM e Unidades da 
Arma de Cavalaria. Os oito primei-
ros semestres são coincidentes com 
o plano de estudos do Mestrado 
Integrado em Ciências Militares 
– Especialidade de Infantaria, Ca-
valaria e Artilharia, sendo que é no 
sétimo e oitavo semestres que são 
ministradas as matérias de Tática e 
Armamento da Arma. O nono e o 
décimo semestre decorrem de acordo 
com o Regulamento do Tirocínio, e 
neles são operados os materiais do 
âmbito de Tática, Estágios e desen-
volvido um Trabalho de Investigação 
Aplicada.

O regulamento do TPO – A/S 
(MI)1, define que este tem a duração 
de um ano letivo e decorre entre 01 

1 Por Despacho de 28 de julho de 2015 de Sua 
Excelência o General Chefe do Estado-Maior 
do Exército, foram aprovados os Regulamen-
tos do Tirocínio para Oficial do Quadro Per-
manente, do Exército e da GNR, nos termos 
da alínea f ) do Art.º 11.º do Regulamento da 
Academia Militar (RAM), aprovado pela Por-
taria n.º 22/14, de 31 de Janeiro, produzindo 
efeitos a partir do ano letivo 2015/2016.

grupo de Trabalho constituído por 
maioritariamente por oficiais e Sargentos da 
Am, eSe e eA.
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de outubro e 30 de setembro do 
ano seguinte, sendo creditado com 
60 European Credit Transfer System 
(ECTS), tendo como objetivos: 
aplicar competências e desenvolver 
a capacidade de compreensão nos 
domínios da segurança e defesa, 
exercitando metodologias de pes-
quisa e investigação, de reflexão 
individual e de análise crítica, atra-
vés da realização de um trabalho de 
investigação aplicada em contexto 
de ambiente profissional, sobre 
assuntos de reconhecido interesse 
para o Exército, onde a compo-
nente experimental e de projeto 
devem constituir fator central de 
aprendizagem; desenvolver a atitude 
comportamental exigida pela con-
dição militar, para o cumprimento 
de missões específicas do Exército; 
manter ou melhorar as capacidades 
físicas adquiridas; complementar e 
consolidar, essencialmente através 
da componente prática, a formação 
adquirida nos anos anteriores, na 
AM, nomeadamente nas áreas da 
formação técnica e tática da respe-
tiva Arma ou Serviço, a liderança e 
a habilitação para o desempenho de 
cargos e/ou funções de:
•	 Comando	 de	 subunidades	 de	

escalão pelotão ou equivalente, 
orgânicas das Unidades específi-
cas de cada Arma ou Serviço do 
Exército, bem como de outras 
cujo exercício seja organicamen-
te da competência de Oficial 
Subalterno;

•	 Chefia	 de	 órgãos	 organicamen-
te da competência de Oficial 
Subalterno;

•	 Formador	para	as	várias	áreas	de	
interesse da respetiva Arma ou 
Serviço do Exército;

•	 Formação,	 prioritariamente	 no	
âmbito geral e complementar, 
dos cursos destinados à categoria 
de Praças em Regime de Volunta-
riado ou de Contrato ou, excecio-

nalmente, dos cursos de Oficiais 
e Sargentos no mesmo regime.

•	 Serviço	 interno	ou	externo	e	de	
justiça da competência de Oficial 
Subalterno do Exército;
Para além do já referido, o TPO 

– A/S (MI) compreende dois grupos 
distintos de formação. O Grupo I, 
que inclui duas Unidades Curricu-
lares (UC): Formação Geral Militar, 
Técnica e Tática (FGMTT) da Arma 
ou Serviço e Estágio de Natureza 
Profissional (ENP). E o Grupo II, 
que inclui as seguintes disciplinas: 
Mérito Pessoal (MP) e Treino Físico 
(TF).

Analisando os documentos en-
quadrantes da Formação Inicial dos 
Oficiais de Cavalaria, os seus obje-
tivos e a especificação de formação, 
tanto da AM como do Tirocínio dos 
futuros Oficiais da Arma de Cavala-
ria, constatam-se alguns factos, que 
se julgam problemáticos, nomeada-
mente: o tempo destinado à tática é 
muito reduzido (Tática de Carros de 
Combate e Exercício Tático – duas 
semanas; Tática de Reconhecimento 
e Exercício Tático – duas semanas); 
igualmente, durante a FGMTT, 
não são abordadas matérias nem 
elaborados temas táticos da Polícia 
do Exército, o que também acontece 
durante o período de formação na 
AM; e somente são ministrados es-
tágios de algumas viaturas da Arma, 
proporcionando apenas conheci-
mentos gerais destas viaturas aos 
tirocinantes. Esta situação implica 
a frequência dos cursos das viaturas 
após ingresso no Quadro Perma-
nente. Verificou-se, também, que 
algumas instruções de Armamento 
são ministradas tanto na AM como 
durante o tirocínio, existindo assim 
uma duplicação de matérias. No que 
diz respeito à prioridade da Equi-
tação Militar, inserida na unidade 
curricular do Treino Físico, apesar 
das vantagens que lhe são reconhe-

cidas, na edificação do carácter dos 
futuros Oficiais de Cavalaria, não 
se consegue manter a constância da 
sua prática, nomeadamente, durante 
a elaboração do Trabalho de Investi-
gação Aplicada (TIA).

Face a isto, procurou-se sin-
tetizar a problemática descrita na 
seguinte questão: “De que forma 
se pode complementar e consolidar 
as áreas de formação técnico-tática, 
na Formação Inicial dos Oficiais de 
Cavalaria?”. Para ajudar a encontrar 
esta resposta, procurou-se responder 
a três questões enquadrantes, a saber:

#1 - Aceitamos o atual conteúdo 
do Tirocínio e as suas implicações, 
mitigando os seus objetivos e man-
tendo o perfil atual para os Ofi-
ciais de Cavalaria, aquando da sua 
colocação nas Unidades da Arma, 
mantendo o status quo ?

#2 - Compreendendo que é 
importante para os futuros Oficiais 
de Cavalaria manterem o know how 
dos principais sistemas de armas 
da Cavalaria, após a entrada nos 
Quadro Permanente ministramos a 
instrução de CC LEOPARD 2A6 e 
VBR PANDUR II?

Figura 1 - Treinando, em caixa de areia.
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#3 - Retiramos do conteúdo 
programático do TPO os estágios 
de viaturas e os conteúdos sobre 
armamento já ministrado na AM, 
e reforçamos a formação de tática e 
de liderança dos futuros Oficiais de 
Cavalaria?

Transversal a estas questões, 
relevou-se também a necessidade de 
identificar a importância da equi-
tação militar, enquanto atividade 
que contribui para a formação do 
futuro Oficial da Arma de Cavalaria, 
mostrando-se importante identificar 
quais os objetivos que deverão ser 
almejados neste âmbito.

Estando, assim, materializado o 
modelo de análise, seguiu-se uma 
discussão profícua, inicialmente, ao 
nível do grupo de trabalho e, poste-
riormente, em plenário, onde foram 
apresentados argumentos e opiniões 
variadas, alicerçadas na experiência 
profissional dos presentes. Deste 
processo, emergiram as seguintes 
considerações:

No que respeita à questão ex-
pressa em #1, foi relevado que, 
apesar de se manterem os objetivos 
gerais, o perfil e o cronograma do 
TPO, não era aceitável manter o 
atual status quo, face aos problemas 
já identificados. 

Quanto à questão expressa em 
#2, foi considerado que, apesar de se 
manterem os objetivos gerais e o per-
fil dos futuros Oficiais de Cavalaria, 
teria de existir uma estreita coorde-
nação entre o Comando de Pessoal 
e as Unidades de colocação, que per-
mitisse a frequência, nos cursos CC 
LEOPARD 2A6 (2 meses e meio de 
formação) e VBR PANDUR II (três 
semanas de formação). Foi também 
equacionada a pertinência destas for-
mações, devido ao empenhamento 
de recursos financeiros, humanos, 
materiais e mesmo temporais, uma 
vez que, muitos Oficiais, eventual-
mente, não irão contactar com estes 

sistemas de armas, nas suas futuras 
Unidades de colocação. 

Por último, no que concerne à 
questão expressa em #3, considerou-
se que, apesar dos ganhos notórios, 
em tempos úteis de formação dedi-
cados à tática, não se poderia me-
nosprezar as questões de segurança, 
nomeadamente, nos módulos de 
tática de carros de combate e de 
reconhecimento, devendo assim ser 
mantidos os estágios das viaturas 
utilizadas nos exercícios de campo. 
Considerou-se, ainda, ser impor-
tante redefinir o cronograma da 
Liderança e Tática Aplicada, de for-
ma a colmatar algumas das lacunas 
identificadas na FGMTT.

Da discussão e análise realizadas 
ao papel da Equitação Militar, foi 
unânime que esta deverá continuar 
a ter um papel preponderante na 
formação dos futuros Oficiais de 
Cavalaria, sendo fundamental a sua 
prática durante todo o tirocínio, 
devendo-se assim redefinir os obje-
tivos em conformidade.

Remetendo-nos agora para a 
questão síntese da problemática 
identificada: “De que forma se 
pode complementar e consolidar as 
áreas de formação técnico-tática na 
Formação Inicial dos Oficiais de Ca-
valaria?”, relevam-se as conclusões e 
propostas que emergiram da discus-

são nas Jornadas de Cavalaria, com o 
propósito de reforçar a primazia da 
Formação Tática e a importância do 
Comando e Liderança, bem como 
da Equitação Militar na formação 
dos futuros Oficiais de Cavalaria. 

Tendo em atenção a necessidade 
de privilegiar a segurança da forma-
ção e da operação dos Sistemas de 
armas, considerou-se essencial man-
ter o estágio do Carro de Combate 
LEOPARD 2A6A. Na componente 
do reforço da Formação em Tática, 
considerou-se pertinente eliminar os 
estágios de viaturas, nomeadamente 
V-600, V-150 e M113, mantendo os 
objetivos decorrentes da diretiva do 
TPO, no que respeita à componente 
tática de Carros de Combate, Reco-
nhecimento, Polícia do Exercito e 
Morteiros. Para além disso, deverá 
ser ministrado o estágio da viatura 
VBL M11, ou VBR PANDUR II, 
conforme a tipologia de meios a uti-
lizar no exercício de reconhecimen-
to. A frequência do curso de VBR 
PANDUR II, deve ocorrer após o 
final do Tirocínio. Considerou-se, 
ainda pertinente eliminar a redun-
dância de matérias ministradas na 
AM e na EA. Nesse sentido, serão 
promovidas  reuniões de coordena-
ção, incidindo sobre conteúdos já 
identificados, nomeadamente, em 
matérias de armamento.

Figura 2 - A equitação é essencial à formação do Oficial e Sargento de Cavalaria.
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Por fim, considera-se que, para 
além dos objetivos já existentes 
da Equitação Militar, é necessário 
definir um objetivo concreto que 
garanta que os tirocinantes atinjam 
os níveis de equitação elementar 
reconhecidos pelas entidades civis 
competentes, ficando aptos a conti-
nuar a atividade hípica após o TPO.

CuRSO DE FORMAçãO 
DE SARGENTOS

Encontra-se em estudo a reestru-
turação do curso de formação inicial 
de Sargentos de Cavalaria, que 
procura, no respeito pelos quesitos 
legais inerentes ao processo, manter 
o elevado padrão da formação téc-
nica e tática dos Quadros da Arma 
e, simultaneamente, reforçar o curso 
com formação, em contexto de tra-
balho, nas Unidades de Cavalaria.

Esta necessidade de alteração 
advém do Decreto Lei n.º 90, de 
29 de maio de 2015, referente ao 
EMFAR, que prevê no seu artigo 
n.º 129. que, para o ingresso na 
categoria de Sargentos dos Quadros 
Permanentes dos Ramos das Forças 
Armadas, passa a ser exigido o nível 
5 de qualificação, de acordo com o 
Quadro Nacional de Qualificações 
e do Quadro Europeu de Qualifica-
ções, conferido no âmbito do Ensino 
Superior Politécnico.

Este modelo de qualificação 
encontra-se consubstanciado no 

Decreto-Lei n.º 43/2014, que efe-
tiva a criação dos Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (CTSP), 
nível 5 do Quadro Nacional de 
Qualificações, enquanto novo tipo 
de formação superior, de curta 
duração, não conferente de grau, 
mas sim de um diploma de téc-
nico superior profissional. Já o 
Decreto-Lei n.º 63/2016, que 
vem complementar o artigo refe-
rido anteriormente, identifica três 
componentes de formação, a serem 
incluídos nesta tipologia de cursos, 
nomeadamente, a formação geral e 
científica, a formação técnica, e a 
formação em contexto de trabalho 
(FCT vidé artigo 40.º alíneas k, l e 
m, respetivamente). Da conjugação 
destes dois últimos artigos, resulta a 
obrigação de respeitar alguns quesi-
tos estruturais no desenho da forma-
ção, como por exemplo, a duração 
de quatro semestres, totalizando 120 
créditos, de acordo com o sistema de 
ECTS, onde 30 destes 120 ECTS 
são obrigatoriamente orientados 
para a FCT e, dos restantes 90, 70% 
são para a formação técnica e 30% 
para a formação geral e científica.

Seguindo estas diretrizes, foi 
estipulado pela Direção de Forma-
ção (DF), que o 1.º semestre será 
ministrado na Escola de Sargentos 
do Exército (ESE) e os 2.º e 3.º se-
mestres na EA e Polos de Formação; 
a FCT decorrerá no 4.º semestre 
e será ministrada nas Unidades de 
Cavalaria.

A DF, em conjunto com a EA e 
restantes Entidades, está a conceber 
a formação, no que diz respeito aos 
objetivos, aos conteúdos e à orga-
nização geral dos vários semestres. 
Após a conclusão deste processo, 
a nível do Exército, a DF irá apre-
sentar o projeto junto da Direção 
Geral do Ensino Superior (DGES), 
que terá de certificar a formação, 
para que esta possa ser considerada 
de nível 5.

No decorrer das Jornadas da 
Arma de Cavalaria, o grupo de tra-
balho n.º 1, debruçou-se igualmente 
sobre a formação inicial dos Sargen-
tos de Cavalaria. No âmbito desta 
temática, os elementos deste grupo 
procuraram analisar o conteúdo pro-
gramático do curso, o contributo da 
Equitação Militar para a formação 
dos Sargentos de Cavalaria e qual a 
organização e metodologia de avalia-
ção a adotar para o semestre de FCT.

No que diz respeito ao conteúdo 
programático do curso, após um 
debate alargado, relevou-se a neces-
sidade de se manter a componente 
prática do conhecimento do material 
e viaturas da Arma, particularmente 
no que diz respeito à necessidade 
de manter a formação do Carro de 
Combate LEOPARD 2A6, apesar 
das dificuldades que tal acarreta.

Considerando o atual ambiente 
operacional, ponderou-se a perti-
nência da manutenção da formação 
em Operações de Apoio à Paz, face 
a uma eventual substituição por 
formação em Vigilância do Campo 
de Batalha e do reforço da formação 
de Polícia do Exército. Neste aspeto, 
foram relevadas as alterações na na-
tureza das Operações de Apoio à Paz 
atualmente em curso, bem como a 
cada vez maior preponderância dos 
sistemas de Vigilância nos Campos 
de Batalha modernos.

Após uma discussão alargada, 
ficou ainda bem patente a impor-

Figura 3 - Leopardo 2 AGA em treino de tiro.
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tância da Equitação Militar na 
formação dos Sargentos do Quadro 
Permanente, como elemento de de-
senvolvimento da autoconfiança, au-
tocontrolo, autodomínio e empatia, 
a par da destreza física e desembaraço 
físico. Foi também salientado que a 
literatura especializada aponta para 
a existência de um reforço das soft 
skills, no âmbito da liderança, através 
da prática da equitação. Como tal, 
foi proposto que esta unidade cur-
ricular se mantenha e, seja inclusive 
reforçada durante os 2.º, 3.º e 4.º 
semestres.

Foi ainda identificada a neces-
sidade de redefinir os objetivos 
específicos e finais desta unidade 
curricular, seguindo a orientação da 
possível participação nos Concursos 

Nacionais Combinados Militares e 
de, no final do curso, os alunos es-
tarem aptos a atingir a qualificação 
nacional de nível “Sela 4”.

Relativamente à organização e 
metodologia da FCT foram consi-
deradas várias opções de rotação dos 
alunos pelas Unidades de Cavalaria, 
procurando garantir a uniformidade 
das condições de avaliação, bem 
como adequar o calendário da forma-
ção aos empenhamentos e atividades 
das várias Unidades de Cavalaria.

No que diz respeito à passagem 
dos formandos pelas várias Unidades 
de Cavalaria e a respetiva ordem, 
consoante a atividade operacional 
e empenhamentos dessas Unidades, 
concluiu-se que a divisão dos alunos 
em grupos mais pequenos conferia 
uma melhor formação, pela relação 
de recursos humanos vs. formando. 
No entanto, obriga a um empenha-
mento superior, em termos tempo-
rais, por parte das Unidades e leva a 
que, muito provavelmente, não seja 
possível garantir a desejável unifor-
midade na avaliação entre os  grupos. 
Já o envio do curso, como um todo, 
para cada uma das Unidades permite 
uma avaliação mais coerente e equi-
tativa para todos os alunos, assim 
como um menor empenhamento 
dos recursos das várias Unidades.

Foi também analisada a duração 
do período de FCT em cada Unida-
de, face aos objetivos da formação, 

tendo sido proposto o reajustamento 
dos períodos inicialmente conside-
rados. Analisaram-se, também os 
objetivos específicos da FCT e as 
tarefas inerentes a cada um, tendo 
este trabalho tido continuidade após 
as Jornadas, com a contribuição das 
Secções de Formação de cada uma 
das Unidades de Cavalaria.

Quanto à avaliação, atualmente 
a formação correspondente à FCT, 
é objecto de avaliação, consubstan-
ciado numa nota de mérito pessoal. 
No entanto, considerando que a 
FCT é orientada para a “aplicação 
dos conhecimentos e saberes ad-
quiridos às atividades práticas do 
respetivo perfil profissional e con-
templa a execução de atividades sob 
orientação”2, foram abordadas as 
possibilidades existentes, de diver-
sificar os instrumentos de avaliação, 
particularmente os relatórios ao mé-
rito pessoal, aos testes escritos e, aos 
circuitos de avaliação, assim como 
a sua conjugação e ponderação, 
de modo a garantir uma avaliação 
final normalizada e mais ajustada à 
vertente prática da FCT.

O processo de desenho e certi-
ficação dos cursos de nível 5, para 
os Sargentos do QP, ainda se en-
contra em discussão. Neste aspeto, 
e fruto de indicações da Direção de 
Formação, posteriores à realização 
das Jornadas da Cavalaria, devido à 
necessidade de se acautelarem tem-
pos de formação para a prática de 
comando, por parte dos formandos, 
em Cursos de Formação Inicial de 
Praças e Sargentos contratados, no 
período da FCT, poderão existir al-
terações na distribuição dos tempos 
de formação, no tempo de perma-
nência nas Unidades de Cavalaria, 
bem como nos objetivos específicos 
a atingir.

2 Extrato do Decreto lei 63/2016, Art. 40.º-M, 
ponto 1, Diário da República, 1ªsérie – N.º 
176-13 de setembro de 2016.Figura 5 - Ensino de Equitação.

Figura 4 - Treino de Quadros.
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Procurando contribuir para a 
salutar discussão de assuntos de 
interesse para o Exército Português, 
o Regimento de Lanceiros N.º 2 
propôs que nas Jornadas da Arma 
de Cavalaria de 2018 fosse apre-
sentado o tema Military Working 
Dogs (MWD) – Multiplicadores de 
Potencial de Combate. O presente 
artigo procura apresentar as con-
clusões dos trabalhos, percorrendo 
a introdução dos cães nas operações 
militares, ressaltando a atualidade e 
o potencial do seu emprego, procu-
rando contribuir com propostas que 
melhorem e otimizem os recursos 
existentes no Exército e, em parti-
cular, nas Unidades de Polícia do 
Exército.

 Desde tempos imemoriais que 
os cães acompanham os Exércitos em 
combate. Na antiguidade, os cães de 
raças de grande porte eram muitas 
vezes aparelhados com armaduras 
ou coleiras com pontas e enviados 
para a batalha para atacar o inimigo. 
Esta técnica foi usada por várias ci-
vilizações, como os egípcios, gregos, 
persas, sármatas, bagandas, alanos, 
eslavos, bretões e romanos. Entre os 
gregos e romanos, os cães eram em-
pregues, normalmente, como senti-
nelas ou patrulhas, sendo por vezes 
empregues, também, no campo de 
batalha. O cão Molossos, da região 

   Military Workings Dogs (MWD) – 
Multiplicadores de Potencial de Combate

grupo de Trabalho constituído por 
maioritariamente por oficiais e Sargentos 
do Rl2

de Molóssia de Epiro (atual Grécia), 
pelo seu porte e características, foi 
utilizado pelos romanos e especifi-
camente treinado para o combate. 

 Embora não tão comuns como 
em séculos anteriores, as forças 
armadas modernas continuam a 
empregar cães nas operações mili-
tares. A Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN) considera 
que as capacidades sensoriais e físicas 
únicas de um cão de trabalho militar 
(Military Working Dog - MWD), 
em combinação com seu tratador 
operador, são um importante mul-
tiplicador de potencial de combate, 
num amplo espectro das operações 
militares, na medida em que cons-
tituem um sistema de sensores com-
plementar a todos os outros sistemas. 
(AMWDP-1, 2018, p. 1).

 Em Portugal, a existência de 
cães ao serviço das Forças Armadas 
remonta a 1957, altura em que co-
meçam a ser aplicados pelo Batalhão 
de Caçadores Paraquedistas com a 
criação de um canil nessa Unidade 
que tinha a finalidade de criação de 
cães para emprego próprio e para as 
restantes Unidades da Força Aérea. 
No Exército, a génese está no Regi-
mento de Infantaria N.º 1, no ano 
de 1961 e, posteriormente, com a 
criação de um Centro de Instrução 
de Cães de Guerra, em Boane – 
Moçambique. Em 1997 é criada 
uma Secção Cinotécnica (SecCino), 
no Regimento de Lanceiros N.º 2 

(RL 2), com a valência de busca de 
estupefacientes. Em abril de 2015, 
com a aprovação do atual Quadro 
Orgânico do Grupo de Polícia do 
Exército (GPE), a SecCino assume a 
designação de Módulo Cinotécnico, 
integrado no Pelotão de Apoio e am-
pliando as valências de emprego dos 
canídeos, com a introdução da busca 
de explosivos, do uso da força e da 
deteção de odor humano, mantendo 
a deteção de estupefacientes (PDE-
0.20.18, 2015, pp. 1-1 a 1-3).

Pelas suas características e ca-
pacidades, os MWD contribuem 
significativamente para as operações 
militares, garantindo importantes 
recursos sensoriais de olfato, visão 
e audição, que são potenciados pela 
agilidade, velocidade e resistência 
dos mesmos. Os cães garantem, 
ainda, uma capacidade de deteção 
e dissuasão e podem ser empre-
gues num uso menos letal da força 
(AMWDP-1, 2018, p. 2).

Os binómios, constituídos pelo 
cão e pelo seu tratador/treinador, são 
emparelhados, treinados, testados e, 
subsequentemente certificados para 
operar como uma equipe específica 
para cada função ou valência. O 
tratador dirige, controla e interpreta 
as respostas treinadas do seu cão, 
atingindo dessa forma os objetivos 
de emprego que lhe forem determi-
nados (AMWDP-1, 2018, p. 5). O 
emprego de equipas cinotécnicas é 
um importante reforço das funções 
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   Military Workings Dogs (MWD) – 
Multiplicadores de Potencial de Combate

de combate Informações e Proteção. 
Para as informações, pelas suas carac-
terísticas únicas, podem constituir-se 
como um importante sensor. Já no 
que respeita à proteção, os cães po-
dem ser utilizados na segurança física 
a instalações ou na busca e deteção 
de engenhos explosivos. Além disso 
e como veremos adiante, pelas possi-
bilidades que os cães proporcionam 
a uma Força, estes constituem-se 
numa ferramenta versátil e adaptá-
vel para combater as ameaças que 
atualmente caracterizam o volátil 
e incerto ambiente operacional 
(AMWDP-1, 2018, p. 1).

 Os cães são, pois, um recurso 
útil para fazer face às seguintes 
ameaças: Improvised Explosive De-
vice (IED) e outros dispositivos 
explosivos; Explosivos Comerciais, 
Militares e Caseiros; Atividade 
criminal (ou seja, estupefacientes e 
tráfico de seres humanos); Embos-
cadas; Intrusão e Captura de armas 
e munições (AMWDP-1, 2018, p. 
4). Mas como qualquer recurso, 

têm possibilidades e limitações que 
deverão ser consideradas, aquando 
do planeamento do seu emprego.

As principais possibilidades dos 
cães enquanto um meio coercivo 
não-letal, dotado de elevada agili-
dade, resistência e capacidade de ser 
empregue em diversos ambientes e 
climas, advêm dos seus sentidos 
altamente desenvolvidos, de olfato 
e audição, a par de uma assinalável 
agilidade que, por exemplo, permite 
acelerar as operações de cerco e bus-
ca, pois podem ser empregues em 
espaços confinados e de difícil acesso 
por parte de outros sensores, como 
o próprio homem. A sua capacida-
de de adaptação permite que o cão 
tenha a aptidão para rapidamente 
ser treinado, para encontrar novos 
tipos de substâncias explosivas ou 
de estupefacientes. 

As limitações ao seu emprego 
podem ser de ordem física pois, tal 
como o homem, os cães sofrem de 
cansaço, doenças ou lesões, o que 
pode conduzir a períodos de desem-
penho abaixo do ideal. Como seres 
vivos, podem ser afetados por con-
dições climatéricas extremas, o que 
implica que, para o seu emprego, 
podem ter de passar por um período 
de aclimatação. Ao nível cultural, em 
alguns ambientes, o uso de cães pode 
ser culturalmente sensível, como é 

o caso da cultura muçulmana, que 
considera este um animal impuro, 
podendo a sua utilização, em ope-
rações de busca, ser considerada 
ofensiva (Albro & Ivey, 2014, p. 
52). No que ao seu emprego diz res-
peito, a sua capacidade de deteção é 
limitadas aos materiais e substâncias 
para os quais foram treinados. Por 
fim, o seu emprego carece de meios 
de Proteção da Força adequados, 
uma vez que às equipas cinotécni-
cas devem ser garantidas condições 
de segurança para que estas atuem 
em total liberdade de movimentos 
(AMWDP-1, 2018, p. 10).

As Forças do Polícia Militar de-
sempenham um amplo conjunto de 
missões e tarefas onde os cães podem 
ser empregues como Multiplicadores 
de Força para o Comandante que 
os emprega. Dependendo da sua 
formação, os cães são capazes de 
garantir alertas oportunos relativos 
a ameaças terrestres e são capazes 
de operar em condições de baixa 
visibilidade, em grandes  edifícios e 
em espaços confinados. Cães espe-
cialmente treinados podem ajudar 
a indicar a presença de materiais 
explosivos, de minas, de pessoas, de 
cadáveres, de dinheiro ou de drogas 
(AJP-3.21, 2018, pp. 2-9 e 2-10).

Ilustrando o emprego atual 
dos cães da Polícia do Exército, o Figura 1 - 1Sarg Araújo e Johnny - Binómio 

PE (Fonte: RL 2)

Figura 2 - Cão de Deteção de Explosivos marcando um IED (Fonte: Centro de Audiovisuais 
do Exército)
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Módulo Cinotécnico do GPE é 
regularmente empregue em; missões 
de deteção de estupefacientes no 
âmbito do Programa para Preven-
ção dos Comportamentos Aditivos 
e Combate às Dependências nas 
Forças Armadas, realizando buscas 
preventivas em todas as Unidades do 
Exército, em Portugal Continental; 
em missões de segurança, quer de 
instalações fixas como foi o caso do 
Paióis Nacionais de Santa Margari-
da, quer em diversos eventos, como 
foram as atividades relacionadas com 
as Comemorações do Dia de Portu-
gal, na Cidade de Ponta Delgada, 
para onde a Unidade foi projetada. 
Fazendo uso da valência de deteção 
de explosivos, o Módulo tem apoia-
do a realização de exercícios de For-
ças Nacionais Destacadas e a busca 
preventiva em locais de realização 
de eventos (e.g. tribunas, reuniões, 
etc.). O Módulo integra, ainda, a 
capacidade de busca e salvamento no 
âmbito do Apoio Militar de Emer-
gência, fazendo uso da capacidade 
de deteção de odor humano e faz 
parte, também, com esta valência, 
da Componente Terrestre da Força 
de Reação Imediata. Além disso, o 
Módulo tem tido uma participação 
ativa em ações de divulgação e re-
crutamento do Exército. Na Tabela 

1, podemos confirmar o elevado 
empenhamento desta Subunidade 
do Exército.

Como para qualquer capacidade 
militar, a manutenção, a certificação 
e o emprego de uma Força Cinotéc-
nica por parte da Polícia do Exército 
implica que se trabalhe permanen-

temente em todos os vetores de 
implementação da mesma. Partindo 
de fundamentos doutrinários, o 
emprego das Unidades Orgânicas 
assenta num treino orientado para as 
diversas valências do uso militar dos 
cães (deteção de odores diversos ou 
guarda-patrulha), onde as lideranças 
dessas Unidades devem ser prepara-
das para dirigir e orientar o treino de 
pessoal criteriosamente selecionado. 
A Tabela 2 procura exemplificar 
um modelo de preparação desta 
capacidade.

 Nas Jornadas da Arma de Cava-
laria o tema dos MWD foi debatido 
num Grupo de Trabalho (GT), onde 
se assinala a proveniência de mem-
bros das diversas Unidades da Arma, 
bem como de um elemento que 
comandou o Pelotão Cinotécnico 
do Regimento Paraquedista (RPara). 

O GT examinou as valências que 
os binómios cinotécnicos possuem 
e de que forma as mesmas podem 
ser otimizadas e empregues pela 
Polícia Militar, em toda a tipologia 
de operações. 

Da discussão e troca de opiniões 
entre os elementos do GT, resultou 

um conjunto de considerações per-
tinentes a ter em atenção no que 
respeita ao planeamento e emprego 
dos MWD, agrupadas por: possi-
bilidades de emprego; formação e 
apoio à decisão; organização; apoio 
aos comandantes; e contributos para 
a revisão da PDE 0-20-18 (Emprego 
de Cães Militares).

O GT concluiu que os cães 
militares podem ser empregues, em 
qualquer tipologia de operações: 
ofensivas, defensivas, de estabiliza-
ção e de apoio civil. Em operações 
ofensivas podem ser empregues por 
exemplo, em ataques de finalidade 
específica, como são as operações 
de cerco e busca ou de golpe de 
mão. Nas operações defensivas e 
de estabilização, podem ser empre-
gues, por exemplo, em missões de 
segurança e nas operações de apoio 

Figura 3 - Sold Costa e Becky - Binómio 
da PE em ação de divulgação (Fonte: RL 2)

Tabela 2 - Plano de Manutenção da Capacidade Cinotécnica.
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civil, por exemplo, podem fazer uso 
das valências existentes de deteção, 
aplicando-as pelo seu uso dual, con-
forme se verá adiante. 

Quanto à formação, o GT veri-
ficou que, atualmente no Exército, 
a mesma assenta nos cursos de 
Tratador/Operador e de Treinador 
de Cães Militares, ministrados no 
Regimento de Paraquedistas (RPa-
ra). Atendendo a que no campo de 
batalha as Forças Aerotransportadas 
e as forças de Polícia Militar atuam 
em áreas de operações diferenciadas, 
com objetivos diferentes, a que se 
associam distintas valências cino-
técnicas, entendeu-se que deveria 
ser reequacionado o modelo de 
formação em vigor. Considerou-se, 
como ponto de partida que deveria 
existir uma formação inicial comum 
a todos os binómios, sendo que, pos-
teriormente, os mesmos se especia-
lizariam, consoante o seu emprego 
futuro. O modelo alvitrado teria a 
Escola das Armas como Entidade 
Primariamente Responsável pela 
formação, que com uma bolsa de 
formadores, conjunturalmente e em 
função das necessidades operacionais 
do Exército, ministraria cursos no 
RL2 e no RPara.

Analisada a atividade policial 
da Polícia do Exército, ficou claro 
que os cães de deteção dos vários 
odores podem ser utilizados no 
apoio à investigação e na dissuasão 
e prevenção da atividade criminosa 
dentro das Forças Armadas, uma 
vez que podem ser treinados para a 
deteção de estupefacientes, papel-
moeda ou mesmo até de armamento. 
Um exemplo desta atividade é o já 
referido papel das equipas de bus-
ca de estupefacientes do Módulo 
Cinotécnico do RL 2, no cumpri-
mento das missões enquadradas no 
Programa para Prevenção dos Com-
portamentos Aditivos e Combate às 
Dependências nas Forças Armadas.

O emprego de Equipas Cino-
técnicas de Deteção de Explosivos 
pela Polícia Militar, encontra-se 
diretamente relacionado com as 
Equipas de Inativação de Engenhos 
Explosivos (EqEOD) uma vez que 
as capacidades olfativas do cão com-
plementam a capacidade de deteção, 
ao mesmo tempo que salvaguardam 
a integridade do elemento humano. 
Foi comumente aceite pelo GT que, 
associada à capacidade de deteção de 
explosivos, está a valência de Guar-
da/Patrulha, pois os cães podem 
ser treinados nesta dupla valência 
permitindo que se otimize o seu em-
prego em tarefas tão distintas como 
são a deteção de engenhos explosivos 
e a segurança a instalações. Atual-
mente e como forma de potenciar 
e rentabilizar a utilização dos meios 
cinotécnicos disponíveis, os canídeos 
que efetuam busca de explosivos são 
já treinados para terem a capacidade 
de serem empregues em missões de 
segurança.

Os binómios da Polícia Militar, 
para além das capacidades referidas 
anteriormente, também são utiliza-
dos para efetuar a Deteção de Odor 
Humano, valência esta que pode 
ser utilizada na Proteção da Área da 
Retaguarda (onde atua normalmente 
Forças da Polícia do Exército), mais 

concretamente nas atividades rela-
cionadas com o Controlo de Danos. 
Neste aspeto, ficou claro que esta 
capacidade visa a deteção de seres 
humanos, em situações resultantes 
das ações do inimigo (por exemplo 
bombardeamentos) ou resultantes 
de catástrofes naturais (por exemplo 
terramotos ou cheias). Esta valência 
poderá ser, ainda, uma forma de 
o Exército apoiar as Operações de 
Apoio Civil, nomeadamente no âm-
bito da valência de busca e salvamen-
to do Apoio Militar de Emergência. 

Foi debatido que é possível divi-
dir os Binómios da Polícia Militar 
em duas grandes áreas distintas: a 
deteção de odores diversos, sejam 
eles estupefacientes, explosivos ou 
mesmo odor humano; e a compo-
nente da Guarda/Patrulha, a ser 
empregue em missões específicas de 
segurança ou mesmo no âmbito do 
Controlo de Tumultos. Contudo e 
como referido anteriormente, não 
existe estanquicidade na valência 
exclusiva de um canídeo, ou seja, 
um cão de busca que é normalmente 
treinado para detetar apenas uma 
tipologia de produto (por exemplo 
explosivos, estupefacientes ou odor 
humano), por forma a que não se 
disperse quando é empregue nessa 
missão, pode, simultaneamente, 

Figura 4 - Cão de Uso da Força (Fonte: Centro de Audiovisuais do Exército)
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ser treinado e empregue para o 
desempenho de missões de guarda-
patrulha, atingindo assim uma dupla 
valência, e que aumenta o leque 
de possibilidades do seu emprego 
operacional.

Outro aspeto que ressaltou foi 
o perfil e as características a que 
devem obedecer os militares que 
desempenhem as tarefas de tratador/
operador e de treinador cinotécnico. 
O cinotécnico deve ter a capacidade 
de se ligar e de ter uma elevada afei-
ção pelo seu animal, constituindo 
um binómio “um cão, um trata-
dor”, preferencialmente, até que o 
primeiro deixe de estar apto para 
o serviço. Assim, a ligação entre o 
tratador e animal deve ser forte, pois 
eles têm de confiar um no outro, 
nomeadamente, em situações de 
combate ou noutras, que impliquem 
um risco elevado. Atendendo ao que 
foi anteriormente apresentado e ao 
que acresce o tempo de formação 
necessário para que se atinjam os 
padrões mínimos de desempenho e 
os ciclos de treino (do individual ao 
coletivo), o GT considerou que a Es-
pecialidade Cinotécnica deveria ser 
considerada no âmbito do Regime 
de Contrato Especial, procurando 
o Exército que estas competências 
fossem reconhecidas pela Agência 
Nacional de Qualificações.

No que respeita à atual organi-
zação das Forças cinotécnicas do 
Exército, entendeu o GT que deverá 
manter-se a coexistência de Unida-
des Cinotécnicas no RL2 e no RPara, 
sem que as missões se confundam ou 
se sobreponham. Esta é porventura 
a forma ideal de manter esta capa-
cidade, uma vez que os MWD da 
PE destinam-se a ser empregues em 
missões específicas de Polícia Militar, 
não substituindo o emprego dos cães 
de guerra utilizados pelas Forças 
Paraquedistas.

Quanto ao apoio aos Coman-
dantes o GT identificou a neces-
sidade de criação de um “Guia de 
Emprego dos Cães Militares”, por 
forma a apoiar os Comandantes no 
seu processo de decisão, quanto ao 
emprego e rentabilização desta ca-
pacidade. Este aspeto foi ressaltado, 
pois importa que qualquer Coman-
dante que receba o reforço ou sinta 
a necessidade de ser reforçado com 
uma Unidade cinotécnica, possa 
saber quais são as suas possibilidades 
e limitações e em que tarefas a pode 
aplicar, por forma a rentabilizar o 
seu uso no cumprimento das missões 
que lhe são atribuídas. 

Por fim e tendo em conta que 
decorrem, atualmente, trabalhos 
de revisão da PDE 0-20-18, o GT 
propôs que a mesma seja dividida 
em três publicações: uma de nível su-
perior, que enquadre esta atividade, 
doutrinária e historicamente;  uma 
sobre formação, treino, apoio logís-
tico e apoio veterinário; uma outra  
especificamente sobre as técnicas, 
táticas e procedimentos de emprego 
operacional dos cães militares.

Num Exército ao serviço de Por-
tugal e dos portugueses, a capacidade 
cinotécnica da Polícia do Exército 
poderá ser sempre empregue no 
apoio às populações, uma vez que a 
formação e o treino a que são sujeitas 
as Unidades cinotécnicas dá-lhes 

a possibilidade de serem aplicadas 
em operações de apoio civil, no-
meadamente na valência de busca 
e salvamento do Apoio Militar de 
Emergência. Este uso dual resulta da 
sua preparação para o seu emprego 
em operações militares de combate.

Ontem, hoje e amanhã o uso dos 
cães pelas Forças militares consti-
tuiu, constitui e constituirá sempre 
um importante complemento à con-
dução das operações militares. Pelas 
suas capacidades sensoriais olfativas 
e de audição únicas, aliadas a uma 
grande capacidade de adaptação e de 
flexibilidade de emprego e de ligação 
ao seu tratador, tornam “o melhor 
Amigo do Homem” no “melhor 
Amigo do Soldado”. O cão poten-
cia a capacidade de sobrevivência 
do Soldado no campo de batalha, 
detetando IED ou outros engenhos 
explosivos, ou zela pela sua seguran-
ça, quer seja patrulhando quer seja 
intercetando e anulando potenciais 
ameaças.
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21

R
e
vi

st
a

 d
a

 C
a

va
la

ri
a

 |
 J

a
n

e
ir

o
 2

0
1
9

    O reconhecimento e as        
      funções de combate “movimento e
 manobra” e “informações”: tendências 
doutrinárias, organização e plataformas

grupo de Trabalho constituído por 
maioritariamente por oficiais e Sargentos do 
RC3, RC6 e eRec/Brigmec.

INTRODuçãO

No decurso do processo de refor-
ma do setor da defesa, designado por 
Reforma Defesa 20201, o Exército 
consolidou o seu contributo para o 
Sistema de Forças (SF 2014), dentre 
outras, através de uma Brigada Li-
geira; - a Brigada de Reação Rápida 
(BrigRR) -, de uma Brigada Média 
– a Brigada de Intervenção (BrigInt) 
– e de uma Brigada Pesada, a Brigada 
Mecanizada (BrigMec). 

No que diz respeito às Unidades 
de Reconhecimento, o Exército 
manteve o Esquadrão de Reco-
nhecimento (ERec) na BrigMec, 
incrementou o escalão da Unidade 
de Reconhecimento da BrigInt para 
Grupo [Grupo de Reconhecimento 
(GRec)] e integrou o ERec da Bri-
gRR no Agrupamento ISTAR2 (Agr 
ISTAR). Para além do escalão, estas 
Unidades evidenciam, em termos 
de organização e plataformas que 
as equipam, uma composição signi-
ficativamente diferente: o ERec da 
BrigMec mantém Carros de Comba-

1 Resolução do Conselho de Ministros nº 
26/2013, de 19 de abril de 2013.

2 Abreviatura da designação anglo-saxónica de 
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 
Reconnaissance.

te (CC), orgânicos dos seus Pelotões 
de Reconhecimento, o que contrasta 
com a ausência de uma similar ti-
pologia de plataforma – neste caso 
Autometralhadoras (AM) – ao nível 
de Esquadrão, no GRec da BrigInt. 
Por outro, o ERec do AgrISTAR, da 
BrigRR, não dispõe de CC nem de 
AM. No que concerne a plataformas: 
o ERec/BrigMec ainda inclui a 
Viatura Blindada de Transporte de 
Pessoal (VBTP), da família M113, 
a par do CC LEOPARD 2A63; o 
GRec/BrigInt está equipado com 
várias versões da Viatura Blindada de 
Rodas (VBR) PANDUR II 8x8; e o 
ERec/AgrISTAR/BrigRR encontra-
se dotado da VBR PANHARD 
M11.

Assim, na Cavalaria existem três 
Unidades de Reconhecimento com 
escalão, organização e plataformas 
com características e possibilidades 
diferentes, sendo que, na ótica de 
um enquadramento por Funções 
de Combate, como consagra a PDE 
3-00 Operações, as diferenças entre 
estas Unidades de Reconhecimento 
poderão acentuar-se ainda mais: o 
ERec/BrigMec e o GRec/BrigInt, 

3 Também não está contemplada a substituição 
do M113,  em termos de Lei de Programação 
Militar , uma plataforma que, além da sua 
limitada probabilidade de sobrevivência no 
ambiente operacional atual, dificilmente con-
segue atuar a par do CC Leopard 2 A6.

como Unidades vocacionadas para 
as funções de combate Movimento e 
Manobra4 e Informações5, e o ERec/
AgrISTAR/BrigRR, como uma 
Unidade direcionada sobretudo para 
a função de combate Informações.

Passados quatro anos, desde a 
implementação do SF 2014 é, pois, 
pertinente questionar, discutir e 
analisar: que Unidades de Cavalaria 
(Reconhecimento) devemos/pode-
mos ter no futuro? Para conduzir que 
tipo de operações? E como unidades 
de Movimento e Manobra e/ou 
Informações? 

Tendo por base a doutrina da 
NATO e de alguns países aliados, as 
tendências reais destes países, o que 
tem sido a experiência operacional 
do Exército Português na última 
década e a prospetiva da próxima 
Lei de Programação Militar (LPM), 
pretende-se com este artigo apresen-
tar contributos que possam ajudar a 

4 A função de combate movimento e manobra 
é composta pelas tarefas e sistemas que movi-
mentam Forças para alcançar uma posição de 
vantagem em relação ao inimigo. Manobra é o 
emprego de Forças, através da combinação do 
fogo e movimento, para alcançar uma posição 
de vantagem em relação ao inimigo de forma 
a cumprir uma missão (PDE 3.00 Operações, 
pág 2-28, ABR12).

5 A função de combate informações é composta 
pelas tarefas e sistemas que facilitam a com-
preensão do ambiente operacional, inimigo, 
terreno e considerações de âmbito civil. Inclui 
as tarefas associadas à vigilância e ao reconhe-
cimento e é orientada pelas necessidades de 
informação do comandante (PDE 3.00 Ope-
rações, pág 2-29, ABR12).
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responder às seguintes questões:
–  Qual a tendência dentro da 

NATO e dos principais exércitos 
aliados, no que diz respeito à dou-
trina, organização, plataformas 
e equipamentos principais das 
Unidades de Reconhecimento? 
O que podemos aprender com as 
últimas operações militares?

–  Qual a situação atual das Uni-
dades de Reconhecimento do 
Exército, em termos doutrinários, 
de organização e de caráter iden-
titário por Funções de Combate? 
Qual tem sido a experiência re-
cente (últimos cinco anos) destas 
Unidades, em termos de empe-
nhamento como Forças Nacionais 
Destacadas, Forças em Prontidão 
da NATO e da UE, bem como 
em exercícios de grandes dimen-
sões (TRIDENT JUNCTURE, 
ORION, etc.)?
Durante as Jornadas de Cavala-

ria de 2018, o Grupo de Trabalho6 
(GT) que se debruçou sobre a temá-
tica do Reconhecimento orientou o 
seu trabalho procurando perceber 
as tendências dentro da NATO e 
dos principais exércitos aliados, no 
que diz respeito à doutrina, organi-
zação, plataformas e equipamentos 
principais das Forças de Reconhe-
cimento, tendo como referência o 
SF 2014, alguma informação sobre 
a recém-aprovada LPM 2019-30 
e como se materializa na Arma de 
Cavalaria. Com base neste racional, 
o GT efetuou uma análise sobre a 
forma como essas tendências, orga-
nização, plataformas, equipamentos, 
capacidades e possibilidades poderão 
afetar e influenciar, num horizonte a 
12 anos, as nossas Unidades de Re-
conhecimento, à luz das funções de 
combate “Movimento e Manobra” e 
“Informações”. Procurou-se, ainda, 

6 O GT foi constituído por Oficiais e Sargentos, 
de todos os patamares da cadeia de comando, 
das três Unidades de Reconhecimento e, ain-
da, pelo Comando do RC6.

alinhavar contributos, associados a 
objetivos concretos e exequíveis, que 
possam concorrer para, num futuro 
próximo, melhorar as capacidades 
operacionais destas Unidades.

TENDÊNCIAS

A conflitualidade, nas primei-
ras décadas do século XXI, sofreu 
evoluções tremendas, não só por 
imposição da evolução tecnológica, 
mas também pelo acesso dessas 
tecnologias ao cidadão comum, 
tornando-as, assim, em ferramentas 
disponíveis e acessíveis a qualquer 
grupo (estatal ou não), que use 
ou pretenda usar a força armada 
para alcançar objetivos políticos, 
ou apenas para ganhos materiais, 
como é o caso dos grupos de crime 
organizado. Por esta razão, a reali-
dade imposta aos países ocidentais 
no Teatro de Operações (TO) do 
Iraque, entre 2003 e 2011, e no TO 
do Afeganistão entre 2003 e 2012, 
foi a de um inimigo ou adversário 
essencialmente assimétrico, urbano 
e tecnológico, (estas duas mais no 
caso do Iraque), que transportou 
o combate para as áreas restritivas, 
nomeadamente, as áreas urbanas, 
povoadas de civis, onde a supremacia 
aérea e a vantagem de poder de fogo 
aliados se tornavam irrelevantes e o 
combate se traduzia num duelo entre 
iguais, com armamento ligeiro. Os 
combates mais recentes, travados no 
Iraque (Knights & Mello, 2017), 
Afeganistão e Síria (Santoni & Chas-
sillan, 2018), continuam a acentuar 
esta tendência, ainda mais com a 
ameaça de drones armados do tipo 
Weaponized-Unmanned Aerial Vehi-
cles  (W-UAV), sincronizados com 
ataques suicidas executados por Sui-
cide Vehicle Borne Improvised Explosi-
ve Device (SVBIED) e os atiradores, 
trouxeram um grau de complexidade 

ainda maior (Squadron, 2016). 
Face a esta ameaça assimétrica é 
expectável que o terreno onde se 
desenrolarão operações militares seja 
maioritariamente urbano (Roberts, 
2018) e as condições meteorológicas 
determinarão, em muitas áreas de 
conflito, que o combate seja sazonal. 

Por outro lado, a leste, o cres-
cente investimento em meios con-
vencionais associado a uma postura 
ofensiva por parte da Federação 
Russa (Johnson, 2018) veio obrigar 
a NATO a rever de forma abran-
gente (doutrina, treino, exercí-
cios) o seu portefólio de Unidades 
convencionais. 

Um facto incontornável em qual-
quer uma das realidades impostas 
pela natureza da ameaça – assimé-
trica ou convencional – é o papel 
determinante das informações no 
planeamento e conduta de operações 
militares.

Num passado recente, o empe-
nhamento de Oficiais e Sargentos 
das Unidades de Reconhecimento 
do Exército Português como ins-
trutores das Forças de Segurança e 
Defesa do Iraque, no âmbito da Ope-
ration Inherent Resolve (Jesus, 2017) 
e a projeção do ERec da BrigInt, para 
a Lituânia, como parte da NATO 
Response Force (NRF) em 2015, 
no âmbito das Assurance Measures, 
têm permitido aos nossos Quadros 
e Tropas contactar com estas duas 
realidades distintas. 

Doutrinariamente, as Unidades 
de Reconhecimento cumprem dois 
tipos de tarefas: de reconhecimento 
e de segurança. A doutrina nacional, 
nomeadamente a PDE 3-00 Ope-
rações, considera que as “tarefas de 
reconhecimento destinam-se a obter 
notícias através da observação visual 
ou outros meios de deteção, relativas 
às atividades e recursos do inimigo e 
outros adversários, bem como obter 
dados sobre as características meteoro-
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lógicas, hidrográficas ou geográficas de 
uma determinada área” (EME, 2012, 
pp. 10–1, 10–2). Por seu lado, as 
“tarefas de segurança garantem aviso 
oportuno e preciso, sobre as operações 
e atividades do inimigo ou adversário, 
garantindo tempo de reação e espaço 
de manobra à Força que está a ser 
protegida, e ainda, permitir que esta 
seja empregue eficazmente” (EME, 
2012, pp. 10–2). 

Não há ao nível dos países aliados 
da NATO uma opção inequívoca e 
distinta quanto à matriz identitária 
das Unidades de Reconhecimento 
à luz das Funções de Combate. 
As Unidades de Reconhecimento 
continuam pertença das Funções de 
Combate de Movimento e Manobra 
(Brown, 2013) e Informações e por 
isso têm meios, organização e treino 
para ambas as funções de combate 
(Fox, 2016). Os Exércitos Aliados 
e a NATO não prescindem da exis-
tência de dois tipos de Unidades: de 
Reconhecimento (Cavalaria), como 
função de combate Movimento e 
Manobra e Informações; e de In-
telligence, Surveillance Tarqet Acqui-
sition and Reconnaissance (ISTAR), 
no quadro da função de combate 
Informações. Embora a recolha de 
informações seja uma responsa-
bilidade de todos, as Unidades de 
Reconhecimento têm organização, 

treino e equipamento especifica-
mente orientados para esta tarefa. 
Existem tendências transversais a 
toda a tipologia de Unidades de 
Reconhecimento, sejam pesadas, 
médias ou ligeiras, nomeadamente: 
incorporação de novas tecnologias 
(ver e ouvir mais longe e em tem-
po real); as armas primariamente 
vocacionadas para a autodefesa e 
não para a tarefa de combater pela 
informação. No escalão Brigada, 
as Unidades de Reconhecimento 
têm, de uma forma geral, o escalão 
Grupo e mantêm uma capacidade 
de poder de fogo direto e indireto 
acrescida, para o cumprimento de 
operações de segurança e uma fle-
xibilidade organizacional para fazer 
face a diferentes tipos de ameaça. 
Verifica-se a inclusão e incremento 
das diversas tecnologias e equipa-
mentos Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance (ISR) aos mais baixos 
escalões, em qualquer da tipologia 
de unidades de Reconhecimento, 
nomeadamente câmaras térmicas, 
binóculos, máquinas fotográficas, 
aparelhos de visão noturna e sistemas 
do tipo Long Range Advanced Scout 
Surveillance System (LRAS3). Acres-
ce, ainda, a capacidade de aquisição 
de alvos (Target Acquisition), por 
recurso a uma panóplia variada de 
sensores (terrestres, aéreos e guerra 

eletrónica) – completa-se o ISTAR 
– que se articulam em Subunidades 
dotadas de capacidades geridas 
por diferentes Armas do Exército. 
Nestas Unidades, o armamento é 
primariamente vocacionado para 
autodefesa e não para combater pela 
informação.

Ao nível da organização, não 
há também um padrão assumido 
pelos países aliados (JADC, 2017). 
Mantém-se a Cavalaria Ligeira vo-
cacionada para um reconhecimento 
sigiloso (stealth) e uma Cavalaria 
Pesada mais vocacionada para um 
reconhecimento agressivo, não 
necessariamente de combate pela 
informação, mas sim mais ousado 
na procura da informação, verificável 
nos exércitos britânico e americano. 
Por esta razão, o exército americano 
mantém Unidades de Carros de 
Combate (de escalão Esquadrão) 
em Unidades de Reconhecimento de 
escalão Grupo. Mesmo aos mais bai-
xos escalões, verifica-se que alguns 
países (por exemplo, Itália e Fran-
ça) utilizam diferentes plataformas 
(4x4 e 8x8) com diferentes poderes 
de fogo e mobilidade, como forma 
de se compensarem em termos de 
possibilidades. A abordagem é de 
encarar, quer as diferentes plata-
formas quer as diferentes Unidades 
que as constituem, como sistemas de 

Figura 1 - Esquema metodológico adotado pelo GT
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um sistema mais vasto. Significa que 
valem pelo seu conjunto. E mesmo 
ao nível das plataformas é notória a 
existência de blindagens robustas, 
mas a especificidade para a missão 
que lhes é cometida, advém dos 
equipamentos e tecnologias que lhe 
são acopladas. Cada vez mais se ve-
rifica uma plataforma base comum, 
que se metamorfoseia para gerar pla-
taformas específicas e especializadas 
para missões exclusivas (Drouhin, 
2012). As plataformas que equipam 
as Unidades de Reconhecimento 
são um exemplo paradigmático. Os 
equipamentos e tecnologias que as 
equipam são radares, câmaras tér-
micas, telémetros lazer e câmaras de 
televisão em mastros telescópicos. 
Por força da ameaça, houve também 
uma evolução sustentada para fazer 
face aos Improvised Explosives Devices 
(IED) e, mais recentemente, contra 
os W-UAV (Cowan, 2017).

As lições dos empenhamentos 
das Unidades de Reconhecimento 
em missões específicas de reconhe-
cimento e segurança, nos TO do 
Iraque e do Afeganistão, apontam 
para o seu emprego, para o reconhe-
cimento em zonas de fronteira, no 

controlo corredores de entrada/saída 
de pessoas e recursos, geralmente em 
patrulhas, com grande autonomia 
em munições, combustível e com 
comunicações poderosas, no cum-
primento de missões de vigilância, 
interdição e controlo de acessos.

AS uNIDADES DE 
RECONHECIMENTO NO 
SF 2014

A participação de todos os co-
mandantes das Unidades de Re-
conhecimento nestas Jornadas de 
Cavalaria, permitiu um debate mais 
assertivo sobre o que são as possibili-
dades e limitações destas Unidades. 
A compreensão das tendências atu-
ais na NATO e nos seus principais 
exércitos, permitiu ao GT procurar 
identificar aspetos que devem orien-
tar o futuro a curto e médio prazo, 
nas Unidades de Reconhecimento 
do Exército Português e que o GT 
tentou objetivar, em propostas exe-
quíveis no contexto atual.

De uma forma geral, no que 
diz respeito a Unidades de Reco-
nhecimento, o Exército consolidou 

o seu contributo para o SF 2014, 
através da coexistência de Unidades 
de diferente escalão, organização e 
plataformas, em linha com a tam-
bém diferente tipologia de Brigadas 
em que se encontram enquadradas: 
Pesada, Média e Ligeira. 

Numa ótica de enquadramento 
por  funções  de  combate ,  o
ERec/BrigMec e o GRec/BrigInt 
s ão  Unidade s  vocac ionadas 
essencialmente para as funções de 
combate Movimento e Manobra, 
e Informações enquanto o ERec/
AgrISTAR/BrigRR é uma Unidade 
especialmente direcionada para a 
função de combate Informações. 

Nas Unidades das Forças Pesadas 
e Médias, em linha com a tendên-
cia NATO, é necessário manter 
a capacidade de poder de fogo, 
através da existência orgânica de 
CC e Auto Metralhadoras (AM), 
respetivamente. Importa, também, 
manter a capacidade de fogo indireto 
(morteiros) e Anti-Carro (ACar) nas 
três tipologias de Forças.

De forma mais objetiva, para 
cada uma das Unidades de Reco-
nhecimento, o GT elencou um 
conjunto de aspetos específicos que, 
atentas as condições atuais e futuras 
de investimento no quadro da LPM, 
considerou exequíveis e, por isso, 
merecedoras de atenção. 

O ERec/BrigMec: 
Reconhecimento da 
Força Pesada

Esta Unidade, pela sua orgânica, 
equipamentos, missões e possibili-
dades, é uma Unidade de Escalão 
Companhia, que se enquadra nas 
funções de combate Movimento e 
Manobra e Informações. Para além 
do Grupo de Carros de Combate 
(GCC), o ERec/BrigMec é a única 
unidade que tem CC LEOPARD Figura 2 - Exposição da manobra no Delta D. Pedro.
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2A6, o que a torna única no universo 
das Unidades de Reconhecimento, 
permitindo-lhe participar em TO 
mais exigentes, em termos da ameaça 
e integrar Unidades na condução 
de operações de caráter ofensivo. 
Por esta razão, importa manter a 
capacidade de poder de fogo através 
de CC, fogo indireto (morteiros) 
e meios ACar. É, também, deter-
minante a existência de sistemas 
ISR (câmaras térmicas, binóculos, 
máquinas fotográficas, aparelhos 
de visão noturna, sistemas do tipo 
LRA3S aos mais baixos escalões. É 
imperioso equacionar, nos próximos 
quadriénios da LPM, a substituição 
da VBTP M113 por uma plataforma 
blindada, no quadro da edificação 
da capacidade das Forças Pesadas. 
Enquanto isto não se verificar, de-
verá ser mantida como plataforma 
principal do ERec/BrigMec (VBTP 
M113A1, VBMort M106, VBPC 
M577, M901 ITV). A capacida-
de ACar poderá ser mantida por 
transferência dos ITV M901 do 
GCC, garantindo trabalhos de ma-
nutenção nas torres destas viaturas. 
Os Pelotões de Reconhecimento 
deste Esquadrão deverão continuar 
a contemplar uma organização de 
armas combinadas, incluindo os CC 
LEOPARD 2A6, Exploração, ACar 
e Atiradores-Exploradores.

O GRec/BrigInt: 
Reconhecimento da 
Força Média

O GRec/BrigInt, por inerência 
da sua organização, meios, missão 
(operações em todo o espectro das 
operações militares, no âmbito na-
cional ou internacional, de acordo 
com a sua natureza) e possibilidades 
(conduzir Operações de Reconhe-
cimento; conduzir Operações de 
Segurança; conduzir Operações de 
Segurança da Área da Retaguarda 
e de Segurança Local; conduzir, em 
Economia de forças, Operações De-
fensivas e Ofensivas, em todo o terre-
no e condições meteorológicas; entre 

outras), constitui-se como uma Uni-
dade de Manobra. Assim, encontra-
se especialmente vocacionado para 
a Função de Combate Movimento 
e Manobra. No entanto, também 
devido aos fatores anteriormente 
descritos, contribui para o esforço 
de pesquisa, em proveito da Força 
para a qual atua (BrigInt), através 
da pesquisa de notícias e ações de 
informações, podendo, assim, ainda, 
produzir contributos para a Função 
de Combate Informações. Também 
no que diz respeito ao escalão Bri-
gada, o GRec encontra-se alinhado 
com a tendência dos países aliados, 
de forma a garantir a capacidade e 
poder de fogo direto e indireto e a 
flexibilidade organizacional para os 
diferentes tipos de ameaça. Uma 
das áreas de maior fragilidade nas 
Unidades de Reconhecimento e que 
o GRec não é exceção, é a ausência 
de meios ISR que garantam uma 
visualização e partilha da informação 
em tempo real, do campo de batalha.

Tendo por base o SF 2014 e a 
LPM 2019-30, considera-se que o 
GRec deverá manter a sua organi-
zação ternária materializada em dois 
ERec e um Esquadrão de AM, mas 
para a qual se deverá diligenciar no 
sentido de:

Figura 3 - Tiro de Browning, na plataforma.

Figura 4 - Viatura Pandur II 8x8 ICV.
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– Garantir a operacionalidade das 
AM V150, como meio privilegia-
do de poder de fogo direto. Para 
se conseguir este desiderato, na 
realidade atual, é determinante 
manter o know how da viatura 
através de pessoal formado e 
guarnições constituídas, fazer tiro 
participando sempre que possível 
em exercícios LFX7 e empregar 
taticamente os meios, mesmo em 
exercícios do tipo CPX8. Assim, 
deve ser ponderado um prolon-
gamento da vida útil das viaturas, 
através de uma revisão geral da 
plataforma e de um melhoramen-
to do sistema de controlo de tiro 
(mínimo: telémetro laser e câmara 
térmica), de forma a capacitar a 
aquisição dos alvos de forma au-
tomática e a estabilização do tiro 
(podendo acompanhar o ritmo do 
combate moderno), assim como 
aumentar a capacidade de deteção 
e de vigilância. Preconiza-se uma 
extensão de operacionalidade da 
ordem dos 12 anos (três quadrié-
nios), sem que sejam necessários 
investimentos de grande enverga-
dura, até se equacionar a sua subs-
tituição definitiva por modernas 
autometralhadoras;

7  Exercício de Fogos Reais.
8  Exercício de Postos de Comando.

– Continuar a assegurar o poder 
de fogos indiretos (morteiros), 
permitindo a continuação de uti-
lização da plataforma (VBMort 
CHAIMITE V600), por recurso 
a canibalização ou aquisição de 
sobressalentes no meio civil. Isto, 
enquanto não se verifica a subs-
tituição das plataformas de fogos 
indiretos (problema transversal 
aos Batalhões de Infantaria Meca-
nizados de Rodas). Aqui também 
será necessário um esforço acres-
cido para manter esta capacidade, 
através de pessoal formado, que 
sempre que possível deve integrar 
os exercícios LFX e FTX9 , a fim 
de manter a sua proficiência, bem 
como através de um rigoroso 
programa de treino individual e 
de guarnição;

– Continuar a garantir o poder de 
fogos ACar. Neste ponto, embora 
existam as viaturas PANDUR II 
8x8 ATGM (equipadas com o 
SLM TOW ITAS), deve ser as-
segurada – no mínimo aquando 
da formação de apontadores e 
chefes de viatura – a execução 
de tiro real, uma vez que, neste 
momento, em quatro viaturas, 
só uma usou a plataforma para 
disparar, não se sabendo, sequer, 
se estão em perfeitas condições 

9  Exercício com Forças no Terreno.

as outras três, porquanto, até ao 
momento, nunca foram usadas. 
Outra melhoria a considerar se-
ria a alteração do Sistema Lança 
Misseis, incluindo a proteção da 
torre, à semelhança do sistema 
que equipa a viatura tipo ITV 
(Improved TOW Vehicle), para 
que o carregamento e disparo 
sejam feitos garantindo a segu-
rança da guarnição. No entan-
to, face a constrangimentos da 
LPM, compreende-se que seja 
algo a equacionar a longo prazo 
(pós-2030);

– Meios ISR aos mais baixos es-
calões: Prevê-se que com um 
investimento controlado se possa 
dotar as subunidades do GRec, 
nomeadamente os dois ERec, 
com meios, tais como: câmaras 
térmicas, binóculos, máquinas fo-
tográficas, aparelhos de visão no-
turna e sistemas do tipo LRA3S. 
Tais meios proporcionaram uma 
mais-valia às Secções de Explora-
ção dos PelRec no desempenho de 
missões de reconhecimento e de 
segurança, passando efetivamente 
a ser os “olhos e os ouvidos” do 
Comandante.

– Rever a formação do Atirador-
Explorador: neste ponto em 
particular, pela complexidade 
das operações das Secções de 
Exploração dos PelRec e pela 
exigência tecnológica dos equi-
pamentos, dever-se-á promover, 
numa primeira fase, a revisão dos 
referenciais de curso, de forma a 
possibilitar o desenvolvimento 
das competências cognitivas e, 
numa segunda fase, o alargamen-
to do tempo de contrato, inserin-
do esta especialidade no Regime 
de Contrato Especial (RCE), de 
forma a possibilitar tirar partido 
da formação específica inicial, 
das competências cognitivas de-
senvolvidas e da experiência acu-

Figura 5 - Viatura Pandur II 8x8 ATGM.
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mulada no desempenho da sua 
especialidade (adquirido durante 
as variadas fases de Instrução 
individual e Coletiva e Treino 
Operacional, nas variadas tipo-
logias de exercícios, bem como 
em contexto operacional real, em 
missões em FND).

– Proteção do apontador das PAN-
DUR II 8x8 ICV: a viatura apre-
senta uma fragilidade no que diz 
respeito à proteção física do apon-
tador a qual pode ser facilmente 
colmatada através da instalação de 
um anel de proteção (tipo torreta 
do apontador, de Metralhadora 
Pesada). Este problema é trans-
versal aos Batalhões de Infantaria 
Mecanizados de Rodas, pelo que 
assume particular importância a 
sua resolução. Com esta fragili-
dade debelada, conseguir-se-ia 
melhorar simultaneamente a 
capacidade de sobrevivência, 
icrementando efetivamente o 
potencial de combate.

O ERec/Agr ISTAR: 
Reconhecimento da 
Força Ligeira 

O ERec/AgrISTAR/BrigRR, pela 
sua orgânica, equipamentos, missões 
e possibilidades, é uma UEC que se 
enquadra principalmente na função 
de combate Informações. Em conso-
nância com as tendências dos Exér-
citos dos países aliados, deverá ser 
garantida a continuidade sustentada 
dos diferentes projetos aprovados e 
associados ao Agrupamento ISTAR 
na LPM, nomeadamente, as aqui-
sições de equipamentos destinados 
às UEC de Comando e Controlo, 
Guerra Eletrónica e Sistemas de 
Vigilância. O ERec, na sua orgâ-
nica atual, só faz sentido enquanto 
sistema integrado num conjunto de 
sistemas ao nível do escalão superior 

ficando este acrescido desta panóplia 
de meios que o complementam.

A VBR PANHARD M11 é uma 
viatura 4x4 da década de 80 do sécu-
lo XX, tendo servido o Exército em 
variados TO, como o Kosovo ou o 
Afeganistão. Trata-se de uma viatura 
com uma enorme mobilidade e exce-
lente capacidade de projeção. No en-
tanto, a sua silhueta reduzida e o seu 
peso, sendo ótimos para a projeção 
e garantindo grande flexibilidade, 
não deixam de comprometer a sua 
proteção balística contra IED, clima-
tização, meios de observação ou até 
poder de fogo. Assim, por forma a 
compensar algumas destas desvanta-
gens, que são, sem qualquer dúvida, 
aspetos a ter em conta num campo 
de batalha, deverá ser tido em conta 
a aquisição de materiais que possam 
colmatar as suas vulnerabilidades.

Neste contexto, subsiste, numa 
primeira fase e com um alto nível 
de prioridade, a necessidade de 
melhorar três aspetos. Em primeiro 
lugar, os equipamentos ISR (câmaras 
térmicas, binóculos, máquinas foto-
gráficas, aparelhos de visão noturna, 
sistemas do tipo Long Range Advan-
ced Scout Surveillance System). Só 
com este tipo de equipamentos é que 
o Esquadrão de Reconhecimento é 

suscetível de cumprir adequadamen-
te a sua missão. Neste momento,  
qualquer força tem de operar em 
condições de visibilidade reduzida 
no campo de batalha, com a mesma 
eficácia e potencial com que opera 
em condições normais e de dia. 
Considerando que um Esquadrão de 
Reconhecimento constitui “os olhos 
e os ouvidos” da Força em proveito 
da qual está a operar e, além disso, 
atendermos ao facto deste Esqua-
drão se integrar num Agrupamento 
ISTAR, que é a ponta de lança das 
Informações de uma Brigada – é 
essencial, diria até imperioso, que 
possua este tipo de equipamentos, 
sem os quais não consegue cumprir 
a sua missão, ou fá-lo-á de forma 
deficiente e comprometedora.

O segundo aspeto prende-se com 
a substituição da actual versão do 
SLM MILAN que, para além de se 
encontrar desatualizado, foi descon-
tinuado. Já se encontra em estudo 
a substituição do mesmo na LPM 
2019-2030. Fruto das características 
de um ERec, do seu isolamento no 
campo de batalha e da forma de atu-
ação, a capacidade ACar não pode 
ser descurada e deve ser assegurada 
com meios tecnologicamente mais 
evoluídos possível. Se aliarmos a 

Figura 6 - Viatura VBR Panhard M11 na travessia de um curso de água
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este facto a limitada capacidade 
de proteção das VBR PANHARD 
M11, facilmente concluímos que é 
fundamental dispôr de eficaz capaci-
dade de sobrevivência e de letalidade 
perante uma força blindada, nem 
que seja para se desempenhar, se 
necessário for.

Por último, a atualização e subs-
tituição da metralhadora Browning 
M1919, calibre 7,62 mm(ou 30 pol)
também ela completamente ultra-
passada e com sérios problemas, no 
que toca à sua fiabilidade. Trata-se 
de uma arma que encrava muito, 
tem bastantes problemas ao nível 
da alimentação e não garante uma 
utilização contínua e permanente 
em caso de necessidade, caso haja 
contacto com uma força oponente.

Por fim, tendo presente a impor-
tância das Informações no planea-
mento e condução de operações e a 
especificidade das Unidades de Re-
conhecimento neste sistema, o GT 
considerou que, no que diz respeito à 

Cavalaria como Arma Combatente, 
ela deverá incluir de forma plena na 
sua identidade, a função de combate 
Informações. Esta evolução deverá 
ser levada a cabo através:
– Da dinamização da produção 

doutrinária formal (PDE);
– Do incremento das matérias 

de Informações nos cursos: de 
Formação Inicial de Oficiais e 
Sargentos de Cavalaria; de Quali-
ficação, como o Curso de Opera-
ções e Informações de Cavalaria; 
de Promoção (CPC, CPOS e 
CPSA);

– Da promoção da atividade de 
investigação e desenvolvimento 
na área das Informações, nas 
Unidades de Cavalaria (artigos, 
trabalhos de investigação, etc.);

– Da realização de Exercícios CPX/
CAX, especificamente orientados 
para a área das Informações;

– Da divulgação das atividades 
(internet, intranet e publicações 
militares).
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Figura 7 - Viatura VBR Panhard M1 na carreira de tiros numa sessão de fogos reais.
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INTRODuçãO

A Brigada Mecanizada tem 
vindo, nos últimos anos, a realizar 
exercícios e treino operacional 
com a Brigada “Extremadura” 
XI (Brigada Orgânica Polivalente 
XI – BOP XI), do Exército do 
Reino de Espanha. As ações têm-se 
revelado de extrema importância, 
quer pela troca de experiências, 
mas, sobretudo, porque permitem 
contribuir para a interoperabilidade. 
Este conceito deve ser entendido de 
uma forma abrangente, englobando 
a s  d i m e n s õ e s  r e l a c i o n a d a s 
com as técnicas, as táticas e os 
procedimentos e não apenas numa 
visão redutora, ligada a aspetos dos 
meios e equipamentos funcionarem 
de forma coordenada.

No exercício ORION 2018 foi 
realizado um exercício de fogos 
reais com a constituição de um 
Pelotão de Carros de Combate (CC) 
multinacional, constituído por dois 
CC do GCC e dois do Batalhão 
de CC (BCC) da B OP XI. Para 
o sucesso deste exercício muito 
contribuíram as sessões de treino de 
simulação ministradas em Badajoz, 
com a participação de guarnições 
do GCC, mas também a presença 
de Unidades Blindadas do Exército 
Espanhol, no Campo Militar de 
Santa Margarida.

Atualmente, a simulação assume 
relevo ao nível da formação e 
treino operacional, pois permite 
uma representação dinâmica das 
condições de operação de um 
sistema real, ou condução de uma 
situação, tendo por objetivo a 
aquisição prática de capacidades, 
conhecimentos e atitudes necessários 
ao exercício de um determinado 
cargo. 

A simulação pode ser empregue, 
com elevado grau de realismo, num 
vasto leque de áreas do âmbito 
militar, como o treino de operação 
de sistemas de armas, treino coletivo 
de tática de pequenas Unidades, 
entre outras dimensões.

Este artigo pretende abordar 
a realidade do treino e simulação 
das guarnições de CC do GCC, 
através de uma análise à realidade 
do Grupo, nas suas instalações e 
nas ações ministradas em Espanha, 
sendo, no final, apresentado um 
conjunto de conclusões, com o 
objetivo de melhorar a prontidão 
das guarnições.

ENQuADRAMENTO

a. Treino Operacional

O GCC, como unidade da 
BrigMec, elabora anualmente o seu 
plano de treino, de acordo com as 
orientações do seu escalão superior, 
nomeadamente o Plano de Treino 

da BrigMec. A metodologia para 
o Treino Operacional (TOp) da 
BrigMec consiste na definição 
de tarefas ao longo de três linhas 
de esforço,  designadamente: 
Treino Interno, Exercícios e 
Desenvolvimento Individual. 
A finalidade desta metodologia 
é sincronizar as diversas tarefas 
nas linhas de esforço, de modo a 
garantir que nos quatro domínios 
do Treino (Treino Individual, Treino 
de Pequenas UU, Treino de Cmdts 
e Treino do EM) se alcance o nível 
desejado. Para cada linha de esforço, 
são contempladas quatro Áreas de 
Treino independentes: a Técnica, 
a Tática, o Tiro e o Treino Físico 
(figura 1).

A BrigMec constitui, todos os 
anos, a Força Mecanizada (FMec), 
com o contributo de todas as suas 
Subunidades orgânicas, de acordo 
com as respetivas capacidades. 
O Agrupamento Mecanizado 
(AgrMec) é o “core” da FMec, 
cabendo alternadamente e de 
forma anual, a responsabilidade 
de organização, aprontamento e 
treino, ao Batalhão de Infantaria 
Mecanizado (BIMec) e ao GCC. 

O GCC, conforme referido, 
segue a mesma metodologia que a 
BrigMec, articulando o seu treino de 
acordo com o mesmo conceito. Em 
termos de calendarização, considera-
se que o treino é progressivo, na 
medida em que evolui de acordo 
com o escalão, iniciando na fase 

	 	 	 	 O	treino	e	a	certificação
   de guarnições de carros de combate

grupo de Trabalho constituído por 
maioritariamente por oficiais e Sargentos do 
gCC/Brigmec
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individual e guarnição e indo até 
ao escalão Grupo. Tendo como 
referência o planeamento para o ano 
de 2019, cada fase tem uma duração 
de cerca de 6 semanas, conforme se 
indica na figura 2.

Na calendarização genérica do 
ano, foram planeados os exercícios, 
de forma a cumprirem-se os objetivos 
de treino.

O Plano de Treino do GCC 
possibilita elencar todos os exercícios 
que se pretendem realizar durante o 
ano, evidenciando, desta forma, um 
perfil de operador, de um militar 
que integre uma guarnição de CC. 
Neste caso e partindo do contexto 
para 2019, o perfil é de 18 dias em 
exercícios, 72 horas a operar no CC 
e perfazendo um total de 270 km. 

b. Simulação

Segundo  a  t e rmino log i a 
produzida pela NATO e adotada 
pelo Exército Português, simulador 
é “um dispositivo que imita o 

comportamento dinâmico de um 
sistema real. O simulador pretende 
induzir os instruendos a responder 
como no sistema real, tendo em vista 
promover a aquisição e prática de 
tarefas/competências, conhecimentos e 
atitudes” (Maj Rui Ferreira, 5: 1998).

A simulação pode ser classificada 
em Real, Virtual e Construtiva. A 
simulação envolve pessoal verdadeiro 
operando sistemas reais, utilizando 
apenas sistemas de simulação dos 
efeitos provocados pelo armamento/
equipamento utilizado, como por 

exemplo, o SITPUL1. A Simulação 
Virtual envolve pessoal verdadeiro, 
operando sistemas/equipamentos 
simulados, num ambiente virtual, 
gerado por computador, como, 
por exemplo, simuladores de 

voo, simuladores de condução e 
simuladores de tiro. A Simulação 
Construt iva  envolve  pessoal 
simulado operando sistemas/
equipamentos simulados. Uma 
Simulação Construtiva poderá 
incluir a combinação de meios 
informáticos (programas de gestão 
de incidentes e de jogos de guerra), 
com simulação através de atores reais 
(Role Players), como por exemplo, o 
VIGRESTE. 

1 Acrónimo de Simulação de Instrução de Tiro 
e de Instrução Tática de Pequenas Unidades 
utilizando Laser.

Figura 2 – Calendarização genérica do Treino Operacional do GCC

Figura 1 – Conceito do TOp



31

R
e
vi

st
a

 d
a

 C
a

va
la

ri
a

 |
 J

a
n

e
ir

o
 2

0
1
9

A simulação pode ainda ser 
classificada em três níveis. O Nível 
1, permite formação/treino de 
guarnições, assim como o treino de 
tiro até ao escalão pelotão. O Nível 
2, permite a formação/treino de tática 
até ao escalão Companhia / Bateria / 
Esquadrão. Atualmente, identificam-
se dois Subníveis como se indica: 
Os Simuladores Virtuais, em que a 
simulação é efetuada em computador, 
de uma situação tática com vista a 
treinar uma Força de determinado 
escalão, de que se destaca o sistema 
norte-americano desenvolvido pela 
STRICOM, Advanced Concept 
Research Tools para Infantaria Apeada. 
Para além deste, existem ainda os 
Simuladores de Empenhamento 
Tático, que são sistemas que usam 
laser, de um ou dois sentidos, de que 
são exemplos: o SITPUL (para tropas 
apeadas) e o sistema MILES 2000 
(para viaturas e tropas).

O Nível 3, permite formação/
treino de comandantes e estados-
maiores de unidades constituídas, 
normalmente de escalão batalhão 
ou superior, podendo ir até nível 
operacional ou estratégico da guerra 
(EME, 2001:177).

Presentemente a Simulação pode 
já ser empregue, com elevado grau de 
realismo, num vasto leque de áreas 
do âmbito militar, tais como:
– Treino de tiro de armas ligeiras e 

coletivas;
– Treino de condução e de voo;
– Treino de operação de sistemas de 

armas;
– Treino do apoio de serviços;
– Treino coletivo de tática de 

pequenas unidades;
– Apoio à decisão;
– Treino operacional de grandes 

unidades;
– Treino dos sistemas de Comando, 

Controlo e Informações (C2 I);
– Treino de Comandos e estados-

maiores (EM).
Os simuladores acrescentam, 

ainda, a possibilidade de graduar 
desempenhos, permitindo, em 
qualquer momento, testar o nível de 
proficiência em que se encontra cada 
operador e/ou cada guarnição. O facto 
deste tipo de sistemas de simulação 
possibilitar um acompanhamento 
permanente dos operadores, permite 
oportunamente corrigir erros no 
próprio momento, facilitando o 
processo de aprendizagem. 

ANÁLISE

a. Exército Espanha
 – BOP XI

Os militares do GCC têm 
efetuado sessões de treino nos 
sistemas de simulação que o 
Exército Espanhol dispõe para CC 
LEOPARD 2, nas instalações da 
BOP XI. As instalações dispõem 
de três sistemas diferentes na sua 
Unidade de Simulação. O Sistema 
Steel Beasts, a Torre de Instrução e o 
Sistema Duelo.

O Sistema Steel Beasts é um 
simulador informático desenvolvido 
pela empresa eSim Games para 
o sistema operativo Microsoft 
Windows que, entre outras valências, 
permite o treino técnico e tático, 
em simulação, essencialmente dos 
chefes e apontadores de CC, mas 
também dos condutores, se bem que 
com menor realismo.

O esquema de treino pode evoluir 
desde nível individual até ao escalão 
Companhia/ Esquadrão. O treino 
individual pode ser executado como 
chefe de CC ou apontador, existindo 
para cada um dos três níveis de 
dificuldade (Básico, Intermédio e 
Avançado). Cada um destes níveis 
está subdividido em cerca de vinte 
tarefas, estando estas alinhadas de 
modo a que a evolução se verifique 
de modo progressivo. A realização de 
um subnível proporciona, no fim de 
concluído, uma classificação relativa 
ao desempenho do operador, sendo 
que o valor obtido determina se o 
respetivo operador se encontra apto 
ou não, na sua consecução.

O simulador replica, de forma 
virtual, os comportamentos dos 
comandos e equipamentos do 
CC LEOPARD 2, necessários à 
execução do tiro, que se encontram 
à disposição do chefe de CC e do 
apontador, com especial realce 

Figura 3 – Quantidade e Tipo de Exercícios das guarnições CC para 20019
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para os aparelhos de visão diurna e 
noturna do chefe de CC e apontador, 
respetivos comandos e computador 
balístico. Para cumprir a finalidade 
deste simulador são necessários, por 
posto de operação, dois monitores, 
um computador, um sistema de 
micro-auscultador para comunicação 
entre operadores, um teclado e um 
dos diferentes comandos-réplica do 
CC LEOPARD 2.

A  Torre  de  ins t rução  é 
fisicamente similar à existente no 
GCC, mas de funcionamento 
totalmente elétrico, em contraste 
com a Torre de Instrução portuguesa 
que é de funcionamento hidráulico. 
A principal potencialidade deste 
equipamento consiste em permitir 
aos operadores observar, a partir dos 
respetivos aparelhos de visão do CC, 
um cenário virtual semelhante ao 
conseguido no Steel Beasts e operar 
a Torre, tal qual como se estivessem 
num CC real.

O sistema, para além da Torre de 
Simulação em si, inclui também uma 
sala equipada com uma panóplia 
de monitores, controlos e sistema 
de comunicação que permitem, 
em tempo real, supervisionar o 
desempenho dos operadores da 
Torre e comunicar com eles, se 
necessário. Esta sala de controlo 
permite monitorizar todas as ações 
realizadas pelos operadores que se 
encontram na Torre, tais como: 
verificação do que estão a observar 
com recurso aos seus aparelhos 
de visão; identificação de todas 
as ações realizados nos aparelhos 
e equipamentos físicos existentes 
na Torre; e ouvir as comunicações 
internas dos elementos da guarnição.

A sala de controlo possibilita, não 
só, avaliar e corrigir, em tempo real, 
o desempenho dos operadores da 
Torre, como ainda permite controlar, 
a todos os níveis, o ambiente virtual 
que é apresentado aos operadores 

como forças amigas, forças inimigas; 
reparação de danos que possam 
ter sido causados ao CC fruto 
do combate simulado; condições 
atmosféricas e meteorológicas; 
alteração ambiente noturno/diurno, 
inserção de incidentes no CC, 
somente entre outras dimensões do 
ambiente de treino.

O treino realizado na Torre pode 
assumir várias tipologias, de acordo 
com cada função da guarnição, sendo 
possível estabelecer diferentes níveis 
de dificuldade (Básico, Intermédio e 
Avançado), sendo que, à semelhança 
do existente no Steel Beasts, cada 
nível é composto por uma bateria de 
exercícios. No final da realização de 
cada exercício é gerado um relatório, 
que detalha o desempenho dos 
operadores, atribuindo ainda uma 
nota quantitativa da sua ação.

O Sistema Duelo é similar 
ao Sistema SITPUL, que foi 
desenvolvido em Portugal, no final 
da década de 1980, para simular 
as condições do campo de batalha. 
O princípio de funcionamento é o 
mesmo, a montagem do sistema é 
feita diretamente nos CC e permite 
o desenvolvimento de ações táticas 
em duelo, CC reais contra CC reais, 
em terreno real.

O modelo de cert i f icação 
de guarnição de CC Espanhol, 
tem como base  c inco fases , 
designadamente: o conhecimento 
teórico do Carro de Combate (CC); 
LEOPARD 2; a execução de tarefas 
individuais nos diferentes lugares 
(postos de combate) do CC, a 
certificação individual em carreira de 
tiro (CT) dos postos de combate; a 
execução de tarefas como guarnição 
de CC; e por fim a certificação em 
CT da guarnição. Em qualquer uma 
das fases, Individual ou Guarnição, o 
nível de exigência e conhecimentos 
a reter agrupa-se em três níveis: 
Básico, Intermédio e Avançado.

Todo o processo de certificação 
tem início na própria Unidade (Fases 
1 e 2) da guarnição a ser certificada. 
No entanto, à medida que esta 
vai passando as diferentes fases da 
certificação, a responsabilidade 
da certificação passa da própria 
Unidade para o Centro Nacional de 
Treino (CENAD) (Fases 3 e 4) e, de 
seguida para o Grupo de Instrução 
de Unidades Blindadas (GIUACO) 
(Fase 5). A simulação está presente 
em todas as fases, iniciando sempre 
no Steel Beasts, passando para a Torre 
de Simulação, para o Simulador de 
Condução, para o Sistema de Laser 
e, por fim, para o CC.

A avaliação final das fases é obtida 
com a Prova Teórica e Simulação, 
com exceção das Fases 3 e 5, pois 
estas são a certificação em CT. Em 
ambas as fases os consumos de 
munições já são diminutos, pois a 
maioria dos erros dos procedimentos 
de tiro já foram identificados e 
resolvidos na Simulação nas fases 
anteriores.

A avaliação das Fases 2 e 4 
pressupõe a utilização das Torres 
de Simulação e da bateria de testes 
contidas nestas, e a passagem entre 
os níveis está pendente do sucesso 
obtido no final do exercício.

No final de todo este processo 
(certificação de guarnições de carros 
de combate), ainda que moroso, 
torna-se possível a interoperabilidade 
das guarnições e a comprovação, 
com um critério único, do estado 
da instrução das guarnições, sendo 
consumidas 47 munições de 120 
mm para a certificação de uma 
guarnição de CC.

b. GCC

Atualmente, não está definido 
nenhum processo de certificação 
das guarnições do Grupo de 
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Carros de Combate (GCC). Os 
Comandantes, a todos os níveis, 
contam com os ensinamentos 
assimilados no decorrer da formação 
base, Curso de Municiadores, 
Apontadores, Condutores e Chefes 
de CC. Após estas formações, os 
Esquadrões estabelecem sessões de 
treino com a utilização do Video 
Training Equipment (VTE) e da 
Torre de Instrução, ainda que esta 
não permita a avaliação, pois apenas 
se destina ao manuseamento e 
identificação dos equipamentos 
presentes no compartimento de 
combate do CC.

A utilização do VTE como 
ferramenta de treino, em conjunto 
com os alvos pop-up, equipados 
com prismas que permitem a 
verificação de pontarias, bem como 
a determinação correta do centro 
de massa do alvo, têm-se mostrado 
uma mais-valia na proficiência 
das guarnições. Contudo, esta 
prof ic iência  a inda es tá  bem 
longe da desejada, pois a falta de 
equipamentos de simulação Nível 1 
não permite o treino das guarnições 
nos procedimentos técnicos mais 
simples e a utilização dos CC para 
o treino destes torna-se demasiado 
dispendiosa e arriscada, fruto de 
todos os avanços tecnológicos que 
os CC têm sofrido nos últimos 
anos.

O GCC tem desenvolvido 
trabalhos no sentido de promover 
um Modelo de Certificação de Nível 
PelCC Português, tendo por base 
as lições obtidas com o contacto de 
militares no contexto de reuniões 
acerca do CC LEOPARD 2A6, e 
também do sistema espanhol.

O modelo proposto tem, como 
base, sete fases, sendo estas: 
– Fase 1 - Conhecimento teórico do 

CC LEOPARD 2A6.
– Fase 2 - Execução de Tarefas 

Individuais, nos diferentes Postos 

de Combate do CC (Chefe de 
CC, Apontador, Municiador e 
Condutor).

– Fa s e  3  -  Conhec imento s 
e Procedimentos Teóricos de 
Guarnição. 

– Fase 4 - Procedimentos de 
Controlo de Tiro Nível Pelotão. 

– Fase 5 - Treino Tático Nível 
Pelotão. 

– Fase 6 - Conduta de Tiro Nível 
Pelotão, com realização de LFX.

– Fase 7 - Exercício Tático Nível 
Pelotão.

Nas fases 2, 3, 4 e 6, o nível de 
exigência e conhecimentos a reter 
divide-se em três níveis: Básico, 
Intermédio e Avançado. A duração 
temporal da certificação de Nível 
Básico foi estruturada de modo a 
poder integrar o TOp do GCC e 
permitir atingir no nível Esquadrão 
já com os Pelotões certificados a 
Nível Básico. A duração total para 
cada Nível (Básico, Intermédio 
e Avançado) é de 15 semanas, 
permitindo a certificação de Nível 
Avançado ao fim de três anos.

O  Tre ino  e  a  Ava l i a ç ão 
desemrolam-se de acordo com as 
seguintes diretrizes:
– Fase 1 - Conhecimento Teórico do 

CC (duas semanas). É realizada 
com a utilização de sessões em 
sala de aulas, Torre de Instrução, 
veículo de instrução de condução 
(buggy) e CC LEOPARD 2A6. A 
avaliação é teórica, através de teste 
escrito.

– Fase 2 - Execução de Tarefas 
Individuais (duas semanas). É 
realizada com a utilização de 
sessões da sala de aulas, Torre de 
Instrução, buggy e CC LEOPARD 
2A6. Nesta fase existem três 
avaliações: Teste Teórico, Circuito 
de Avaliação prático e na Torre de 
Instrução. Idealmente, a este nível 
deveria ser efetuada a certificação 

de nível básico em Espanha, na 
BOP XI, ou em Portugal, no 
caso da aquisição dos sistemas 
de simulação, nomeadamente, a 
Torre de Instrução.

– Fa s e  3  -  Conhec imento s 
e Procedimentos Teóricos de 
Guarnição (quatro semanas). É 
realizada com a utilização do CC 
LEOPARD 2A6, VTE e Torre de 
Instrução. Existe uma Avaliação 
Prática, utilizando VTE para 
Chefe CC e Apontadores e Torre de 
Instrução para Municiadores, de 
acordo com Tabelas de Instrução 
e a avaliação a desenvolver para 
os dois sistemas de simulação já 
existentes em Portugal.

– Fase 4 - Procedimentos de 
Controlo Tiro Nível Pelotão 
(duas semanas). É realizada com 
a utilização do VTE, com uma 
avaliação, de acordo com Tabelas 
de Instrução e com uma avaliação 
a desenvolver para o sistema já 
existente em Portugal.

– Fase 5 - Treino Tático Nível Pelotão 
(duas semanas). É realizada com 
a utilização de um tema tático 
Nível Pelotão e a realização de 
um exercício STX. Idealmente, 
neste nível a avaliação seria 
efetuada com uma certificação 
de Nível Básico em Espanha, no 
CENAD\GIUACO, no Campo 
Militar de San Gregorio em 
Zaragoza, ou em Portugal, no 
caso da aquisição dos sistemas de 
simulação, nomeadamente, um 
sistema semelhante ao Steel Beasts.

– Fase 6 - Conduta de Tiro de 
Nível Pelotão (duas semanas). 
É realizada com a utilização do 
VTE e da Carreira de Tiro A7 
da BrigMec, com duas avaliações. 
A primeira com o sistema VTE 
e a segunda com a realização de 
um LFX, com uma Tabela de 
Avaliação a desenvolver. Nesta 
fase, seriam realizados o Treino e 
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a Avaliação do tiro real, de acordo 
com a Tabela de Consumo de 
Munições (figura 4). 

– Fase 7 - Exercício Tático Nível 
Pelotão (uma semana). É realizada 
com a utilização de software de 
simulação TACOPS (instalado 
no Laboratório de Simulação 
Tática da Academia Militar), com 
o desenvolvimento de um tema 
tático de Pelotão.

Os níveis de certificação (Básico, 
Intermédio e Avançado) são definidos 
e diferenciados pela conjugação de 
fatores, como o movimento e a 
velocidade do CC, o modo de 
funcionamento e a operação do 
CC, tempo de aquisição, pontaria, 
disparo e destruição do  IN, 
precisão da pontaria, determinação 
correta de distâncias, eficácia do 
disparo, uso correto da munição 
e avaliação correta das condições 
meteorológicas, de entre outros 
fatores.

As  Tabe las  de  Ins t rução, 
Simulação e Aval iação serão 
elaboradas de acordo com os 
determinados itens,  definidos para 
cada posto de combate no CC e 
serão explanadas na publicação a 
elaborar com o título “Manual de 
Certificação de Guarnições de CC”.

CONCLuSÕES / 
PROPOSTAS

Existem poucos sistemas que 
permitam treinar em ambiente 
simulado, sendo o treino operacional 
realizado quase em exclusivo através 
da utilização dos CC reais. Este 
facto limita o treino, sobretudo 
aos aspetos relacionados com os 
procedimentos de tiro.

O treino desenvolvido com 
recurso ao Sistema de Simulação 
da BOP XI, permite materializar 
uma tipologia de treino que não 
é possível realizar em Portugal, 
proporcionando aos militares um 
primeiro contacto com um ambiente 
virtual de combate simulado.

A experiência do treino desenvol-
vido naquele sistema de simulação, 
para além da extrema motivação 
que incutiu nos operadores, per-
mitiu elevar significativamente a 
proficiência na operação do sistema 
de armas, mesmo tendo em conta 
o reduzido período de utilização de 
tais sistemas.

Os simuladores acrescentam 
ainda, a possibilidade de graduar 
desempenhos, permitindo, em 
qualquer momento, testar o nível 
de proficiência em que se encontra 
cada operador e/ou guarnição. O 
facto deste tipo de sistemas de simu-
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lação possibilitar um acompanha-
mento permanente dos operadores 
permite corrigir erros no próprio 
momento, facilitando o processo de 
aprendizagem.

Face ao exposto apresentam-se as 
seguintes propostas:
–  A aquisição de torre de simulação 

KMW ou, em alternativa, possi-
bilitar que as guarnições se des-
loquem à Brigada “Extremadura” 
XI, para permitir a rentabilização 
do Treino Operacional em simu-
ladores, num contexto de parceria 
multinacional;

–  A aquisição de um sistema de 
simulação tipo Steel Beasts. Esta 
solução deve ser equacionada a 
nível do Exército, pois o sistema 
permite a simulação de outras 
Unidades, para além do GCC, 
como por exemplo as Unidades 
equipadas com VBR PANDUR 
II;

–  A necessidade de elaboração de 
um Plano Simulação do Exército, 
que englobe a simulação no 
âmbito do Treino Operacional, 
mas igualmente na instrução dos 
diversos cursos de formação;

– A revisão das tabelas tiro para 
fazer face ao elevado consumo 
de munições (47 munições de 
120mm, para certificação de uma 
guarnição CC, no modelo Espa-
nhol, ou 28 no modelo proposto 
para o GCC, ainda em fase de 
elaboração), ou prever a aquisição 
de redutores de tiro, para peça 
120 mm do CC LEOPARD A6;

–  A elaboração de um Manual para 
Certificação de Guarnições de 
CC.

Figura 4 – Consumo Munições modelo Certificação guarnição CC
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    Conclusões

As Jornadas da Cavalaria 2018 
decorreram num ambiente de ele-
vada cumplicidade com o futuro da 
Arma, em resultado de uma profícua 
reflexão e intenso debate, sobre áreas 
de interesse e intervenção da Cavala-
ria, de que resultaram as conclusões 
que se apresentam nos parágrafos 
seguintes.

Os objetivos, o perfil e o crono-
grama do Tirocínio para oficial de 
Cavalaria devem ser ajustados, de 
modo a consagrar a prevalência da 
Formação Tática e a importância do 
Comando e Liderança e da Equita-
ção Militar na formação dos futuros 
Oficiais de Cavalaria. Assim sendo, 
considera-se que deve ser:
– Reforçada a componente de Táti-

ca de Cavalaria, nas suas vertentes 
de Carros de Combate, Reconhe-
cimento e Polícia do Exército;

– Retirados do Plano de Estudos 
os estágios das viaturas blindadas 
CHAIMITE V-600, COM-
MANDO V-150 e VBTP M113;

– Privilegiada a segurança de 
operação das plataformas/sistemas 
de armas em que assentam os 
módulos de Tática, pelo que 
devem ser mantidos os estágios 
do CC LEOPARD 2A 6 e da 
VBL PANHARD M11 ou VBR 
PANDUR II (consoante a viatura 
que for utilizada no exercício de 
Tática de Reconhecimento);

– Equacionada a frequência para 
todos do curso de VBR PAN-
DUR II, logo após o final do 
Tirocínio;

– Revisto o programa dos módulos 
respeitantes ao Armamento, que 
são ministrados na Academia 
Militar e na Escola das Armas, 
de modo a eliminar redundâncias 
e a, consequentemente, libertar 
tempos de formação em proveito 
da Tática de Cavalaria;

– Reestruturados os conteúdos 
programáticos dos Estágios em 
Contexto Operacional e Téc-
nico-Tático, de modo a que os 
tirocinantes possam desenvolver 
melhor as aptidões de Comando 
e Liderança e consolidar conhe-
cimentos e práticas em áreas que 
não tenha sido possível abordar na 
componente de Formação Geral 
Militar Técnica e Tática;

– Reforçada a componente for-
mativa de Equitação Militar, 
consubstanciada numa prática 
continuada ao longo do TPOC 
(incluindo o tempo de perma-
nência em Polos de Formação), 
na participação em Concursos 
Nacionais Combinados (CNC) 
militares e na definição de um 
objetivo final concreto a atingir 
(executar com sucesso o Exame 
Nacional “Sela 4”).

A reestruturação do programa 
de formação do Curso de Forma-
ção de Sargentos de Cavalaria (ní-
vel 5 de qualificação), em processo 

adiantado de desenvolvimento, deve 
contemplar as seguintes ideias-força:
– A prevalência de uma forte com-

ponente de Formação Técnica, 
mantendo toda a formação que 
tem vindo a ser ministrada no 
âmbito do material e das viaturas 
que equipam as Unidades de 
Cavalaria, incluindo a frequência 
dos cursos de CC LEOPARD 2A 
6 e VBR PANDUR II;

– A substituição do módulo de 
formação relativo a Operações de 
Apoio à Paz pelo de Vigilância do 
Campo de Batalha, sendo o dife-
rencial de Tempos de Formação 
(TF) alocado à componente de 
Polícia do Exército;

– A ponderação da viabilidade de 
inclusão de outras matérias de 
inegável relevância e atualidade, 
denominadamente, do domínio 
das OPSEC e Segurança das CSI, 
da Defesa NBQR, do Socorrismo 
de Combate, do Counter-IED e 
do SERE1;

– O reforço da componente for-
mativa de Equitação Militar, 
consubstanciada numa prática 
contínua ao longo do curso (in-
cluindo o tempo de permanência 
em Polos de Formação), na parti-
cipação em Concursos Nacionais 
Combinados (CNC) militares e 
na definição de um objetivo final 
concreto a atingir (executar com 
sucesso o Exame Nacional “Sela 
4”);

1  Survival, Evasion, Resistance and Escape
CoRonel Cav loPeS DA SilvA
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– A definição de um programa para 
a Formação em Contexto de Tra-
balho (4.º semestre) que permita 
atingir plenamente os objetivos 
definidos. Para o efeito, deve ser 
considerado que:
•	 	Os	formandos	devem	transitar	

em conjunto, enquanto cur-
so, por todas as Unidades de 
Cavalaria;

•	 	A	 ordem	 de	 rotação	 pelas	
Unidades não deve ficar ex-
plicitada em referencial de 
curso, podendo variar a cada 
ano, em função da calenda-
rização dos empenhamentos 
operacionais e outros com-
promissos previstos para cada 
Unidade. A sequência deverá 
ser definida, com a devida an-
tecedência, entre a Escola das 
Armas (EA) e as Unidades de 
Cavalaria, ficando estas vincu-
ladas a preparar e enviar à EA o 
programa-horário concorrente 
com os objetivos específicos 
estabelecidos;

•	 	A	distribuição	dos	800	TF	des-
ta componente pelas Unidades 
é a seguinte: RC3 – 200 TF; 
RC6 – 240 TF; QCav – 200 
TF e RL2 – 160 TF;

•	 	A	metodologia	 de	 avaliação	
deve assentar nas seguintes 
áreas e respetivas ponderações: 
Mérito Pessoal – 20 %; Teste 
Escrito – 30 % e Circuito de 
Avaliação – 50  %.

  Pelas suas características e pos-
sibilidades, o emprego de Military 
Working Dogs (mWD) da Polícia 
do exército (Pe) pode constituir-
se como um multiplicador do po-
tencial de combate de uma força, 
de PE ou de outra natureza, na 
qual se encontre inserida organica-
mente ou em apoio, em qualquer 
tipo de operações em que venha a 
ser empenhada, seja ela ofensiva, 

defensiva, de estabilização ou de 
apoio civil. Por isso, considera-se 
importante e desejável que a corres-
pondente Capacidade Cinotécnica 
seja desenvolvida e consolidada, 
de acordo com as seguintes linhas 
orientadoras:
– Deve ser criada uma Comissão 

Técnica Cinotécnica, à qual 
competirá emitir pareceres sobre 
o assunto, em matéria de emprego 
operacional, formação, gestão de 
recursos humanos e do efetivo 
canino, enquanto Órgão de Con-
sulta do TGen CFT;

– Consideradas as diferenças, deve 
ser criado no Regimento de Lan-
ceiros N.º 2 (RL2) um curso com-
plementar ao que já é ministrado 
no Regimento de Paraquedistas, 
constituindo-se estas Unidades, 
para o efeito, em Polos de For-
mação da EA. Neste processo, 
importa trabalhar no sentido das 
competências adquiridas pelos 
militares nesta área poderem vir 
a ser reconhecidas pela Agência 
Nacional de Qualificações;

– É de todo vantajoso que seja 
garantida alguma estabilidade/
continuidade dos Quadros 
envolvidos nesta capacidade e 
que seja estudada a possibilidade 
da mesma poder vir  a  ser 
considerada ao abrigo do Regime 
de Contrato Especial, em termos 
de especialidade Cinotécnica, 
atendendo  dentre outros, os 
aspectos de ordem genética que 
regem a constituição e a duração 
dos binómios e os inerentes custos 
de formação versus rendimento 
operacional;

– Em termos de organização, deve 
ser revista a orgânica do Módulo 
Cinotécnico do Grupo de Polícia 
do Exército (RL2), por forma 
a abarcar as seguintes valências: 
Patrulha; Deteção de Explosivos; 
Deteção de Droga/Armas/Papel-

Moeda; Busca e Salvamento; 
Demonstração de Capacidades e 
Cinoterapia;

– Face à multiplicidade de vertentes 
envolvidas, a revisão da PDE 
0-20-18 – Emprego de Cães 
Militares deve resultar na sua 
divisão em três publicações 
doutrinárias, nomeadamente: 
Cães Militares (Generalidades 
Cinotécnicas); Formação, Treino, 
Apoio Logístico e Apoio Sanitário; 
Emprego Operacional de Cães 
Militares (Técnicas, Táticas e 
Procedimentos). 

As Unidades de Reconhecimen-
to, do Sistema de Forças Nacional 
(SF 2014) aprovado devem manter 
o seu enquadramento na tipologia de 
Forças Pesadas, Médias e Ligeiras e 
no âmbito das funções de combate 
Movimento e Manobra e Informa-
ções. Considerando a tendência de 
evolução deste tipo de unidades, na 
NATO e em exércitos de referência 
e a visão prospetiva inerente à Lei de 
Programação Militar (LPM) 2019-
30, entende-se que:
– Dada a  complexidade e  a 

dinâmica das operações e o alto 
tecnicismo dos equipamentos, 
deve ser revista a formação 
d o  A t i r a d o r  Ex p l o r a d o r, 
nomeadamente no que diz 
respeito ao desenvolvimento 
de competências cognitivas e 
equacionada a possibilidade desta 
especialidade ser inserida no 
âmbito do Regime de Contrato 
Especial;

– É determinante para as missões 
a cumprir por qualquer unidade 
desta tipologia, a existência, aos 
mais baixos escalões, de sistemas 
ISR (Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance), devendo 
diligenciar-se,desde já, no sentido 
da aquisição de pelo menos três a 
seis equipamentos do tipo Long 
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Range Advanced Scout Surveillance 
System (LRAS3), a fim de equipar, 
respectivamente, as Unidades de 
Reconhecimento das Brigadas.
Re l a t i vamente  ao  eRec/

Brigmec:
– Enquadrar o seu emprego no 

âmbito das funções de com-
bate Movimento e Manobra e 
Informações;

– Examinar, identificar e explorar 
as oportunidades que se perfilem, 
com vista à inadiável substituição, 
no âmbito da vigência da LPM 
2019-2030, no mínimo, das 
versões de Reconhecimento 
(VBTP M113A1) e Porta-Míssil 
Anticarro (VBTP M113A1 
TOW) da família de viaturas 
blindadas M113, podendo ser 
mantidas ainda ao serviço as 
versões Posto de Comando 
(VBPC M577), Porta-Morteiros 
Pesados (VBMortP M106) e 
Ambulância (VBAmb M113);

– Manter a capacidade anticarro 
(ACar), através da transferência 
dos ITV M901 do GCC e da 
execução de trabalhos de ma-
nutenção previstos, destinados 
à recuperação das torres destas 
viaturas;

– Manter os CC LEOPARD 2A 
6 na orgânica dos Pelotões de 
Reconhecimento.

Relativamente ao gRec/Brigint:
– Enquadrar o seu emprego no 

âmbito das funções de com-
bate Movimento e Manobra e 
Informações;

– Manter a organização ternária 
atual, materializada em dois 
Esquadrões de Reconhecimento 
(ERec) e um Esquadrão de Au-
tometralhadoras (EAM);

– Ponderar a concretização de um 
prolongamento da vida útil das 
AM V-150, estendendo a sua 
operacionalidade até 12 (doze) 

anos, através de um overhaul da 
plataforma e de um upgrade do 
sistema de controlo de tiro (no 
mínimo quanto a telémetro laser 
e câmara térmica);   

– Manter a capacidade de fogos in-
diretos em plataforma VBPMort 
V600, por recurso a canibalização 
ou aquisição de sobressalentes, no 
meio civil, até à sua substituição 
por plataformas de fogos indiretos 
da família VBR PANDUR II 8x8 
(situação transversal aos Batalhões 
de Infantaria Mecanizados de 
Rodas);

– Concretizar a instalação do anel 
de proteção do apontador da 
Metralhadora Pesada na VBR 
PANDUR II 8x8 ICV (situação 
transversal aos Batalhões de 
Infantaria Mecanizados de 
Rodas);

– No derradeiro quadriénio de 
vigência da LPM 2019-2030, 
iniciar o planeamento para a 
aquisição de Autometralhadoras 
(AM), a fim de dotar o GRec 
da indispensável capacidade de 
fogos diretos, longínquos, po-
tentes e verdadeiramente eficazes, 
completando, por fim, a sua 
organização.

Re l a t i vamente  ao  eRec/
AgriSTAR/BrigRR:
– Enquadrar o seu emprego no 

âmbito da função de combate 
Informações;

– Melhorar  a  capacidade de 
t r anspor te  dos  Mor te i ro s 
81mm (sistema de reboque). 
Eventualmente, evoluir para 
o Morteiro 120mm, rebocado 
por viaturas (p.ex. HMMWV, 
disponíveis após a aquisição das 
novas Viaturas Táticas Ligeiras 
Blindadas (VTLB);

– Manter o investimento na 
c a p a c i d a d e  A C a r  m é d i a 
(substituição do Míssil MILAN), 

em coerência com o projeto 
em curso no âmbito da LPM 
2019-30;

– Proceder à substituição da 
m e t r a l h a d o r a  B r o w n i n g 
M1919, 7,62mm (ou .30´´), 
que equipa as VBR Panhard 
M11, eventualmente, pelas 
metralhadoras M60D, 7,62mm 
(que equiparam outrora os CC 
M48A5 do GCC/1ªBMI, nos 
anos 80 e 90 do século XX), caso 
ainda existam na UAGME, ou por 
outra arma a determinar.

Complementarmente, e na con-
vicção de que a identidade da Ca-
valaria também se consolida através 
da função de combate Informações, 
deve-se:
– Incrementar as matérias de Infor-

mações nos Cursos de Formação 
Inicial, Qualificação e Promoção 
dos Oficiais e Saregentos do QP 
de Cavalaria;

– Fomentar o interesse, o gosto e 
a especialização no domínio das 
Informações no seio das Unidades 
de Cavalaria, mormente, através 
da elaboração de artigos e traba-
lhos de investigação;

– Realizar exercícios CPX/CAX, 
especificamente orientados para 
a área de Informações;

– Dinamizar a produção doutriná-
ria formal (PDE) nesta área.

No que diz respeito ao treino e 
certificação de guarnições de Car-
ros de Combate (CC) considera-se 
que:
– Os Sistemas de Simulação são 

uma realidade incontornável nos 
exércitos modernos, face à neces-
sidade de obtenção dos máximos 
índices de proficiência na ope-
ração de sistemas de armas mais 
sofisticados e complexos, assim 
como no treino coletivo, com os 
menores custos possíveis;
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operação do sistema de armas em 
apreço.

– Os simuladores conferem, ainda, 
a capacidade de, em qualquer 
momento, graduar desempenhos, 
mediante a aferição do grau de 
proficiência em que se encontra 
cada operador/guarnição. De 
referir, ainda, que estes Sistemas 
de Simulação, ao exigirem um 
permanente acompanhamento 
das ações dos Formandos pelos 
Tutores, facilitam de sobremaneira 
o processo de aprendizagem, pela 
oportuna deteção de erros, faltas 
e incorreções e a sua imediata 
retificação.

– Em face do que antecede, é 
forçoso que sejam empreendidas 
ações no sentido de:
•	 Edificar	um	Plano	de	Simulação	

ao nível do Exército, que 
contemple as prioridades e a 
programação da aquisição/
upgrade  de  Si s temas  de 
S imu l a ç ão  ap rop r i ado s 
às  f inal idades e às  reais 
necessidades,  no âmbito 
do Treino Operacional e, 
igualmente, da Formação.

•	Adquirir,	 com	brevidade	 pos-
sível, um Sistema de Simu-
lação Virtual Tático do tipo 
Steel Beasts. Esta aplicação 
informática é passível de ser 
alargada a outros elementos 
da Componente Operacional 
do Sistema de Forças, além do 
GCC, como, por exemplo, os 
Batalhões de Infantaria Meca-

– O Exército Português dispõe de 
alguns Sistemas de Simulação 
de s t inados  ao  t re ino  da s 
guarnições de CC, sediados no 
Quartel da Cavalaria, no CMSM, 
os quais se têm revelado de enorme 
utilidade e valia, possibilitando 
alcançar padrões de eficiência 
e eficácia sucessivamente mais 
exigentes, na execução do Tiro 
CC. Contudo, por limitações 
t écn ica s  e  de  concepção , 
aqueles equipamentos, que têm 
sido sujeitos a uma intensiva 
utilização e desgaste, no decurso 
das inúmeras atividades de 
Formação e Treino quotidianas, 
apenas permitem exercitar 
procedimentos, necessitando 
de serem complementados 
por outros mais completos, 
abrangente s  e  rea l í s t i cos , 
que viabil izem a aplicação 
prática e a sedimentação dos 
conhecimentos técnicos e táticos, 
sob as mais rigorosas condições 
e circunstâncias presentes no 
campo de batalha.

– O treino dos operadores nacionais 
nos Sistemas de Simulação 
disponibilizados pela Brigada 
“EXTREMADURA” XI, do 
Exército de Espanha, afigura-
se de inegável interesse, pelos 
benefícios usufruídos e vantagens 
obtidas, propiciando aos nossos 
“carristas” um primeiro contato 
com um ambiente virtual de 
combate simulado, que não 
encontra paralelo no Exército 
Português. Pese embora a reduzida 
duração e o seu alcance algo 
limitado, porquanto não tem sido 
possível, até ao presente, alargar o 
treino a guarnições completas, a 
excelente oportunidade de treino 
proporcionada, além da enorme 
motivação que invariavelmente 
gera no pessoal, permite elevar 
significativamente a perícia na 

nizados de Rodas, equipados 
com VBR PANDUR II 8x8.

•	Adquirir, 	 com	 brevidade	
possível ,  um Sistema de 
Simulação de Empenhamentos 
Tático de Pequenas Unidades 
do tipo Duelo ,  I-MILES 
CVTESS2, ou MILES XXI, 
a fim de proporcionar um 
maior realismo e vivacidade 
aos empenhos táticos, nos 
exercícios de campo com 
tropas, viaturas blindadas e 
carros de combate.

•	 Prosseguir	 o	 treino	 dos	 espe-
cialistas de CC nos simula-
dores do Exécito Espanhol, 
se possível, numa base mais 
alargada a unidades de escalão 
PeICC, por forma a incre-
mentar a interoperabilidade, 
na ótica de uma participação 
futura em exercícios/operações 
combinadas.

•	 Promover	a	aquisição	de	Redu-
tores de Tiro, para a peça de 
120mm do CC LEOPARD 
2A6, e rever as atuais Tabelas 
de Tiro, a fim de acomodar 
as quantidades minimamente 
aceitáveis de munições para a 
certificação das guarnições CC.

•	 E l a bo r a r 	 o 	 Manua l 	 d e	
Certificação da Guarnição do 
CC LEOPARD 2A6.

2  I-MILES CVTESS (Instrumentable Multiple 
Integrated Laser Engagement System Combat 
Vehicle Tactical Engagement Simulation 
System).



Marcha 

“PATRONO DO EXÉRCITO”

SOLDADOS! ALERTA!

A Pátria vos confia nossa terra.

SOLDADOS! ALERTA!

O Exército honrai na paz na guerra.

Dos feitos gloriosos, Camões cantou a história

VITÓRIA! VITÓRIA!

SOLDADOS! ALERTA!

A nossa Bandeira é imortal!

SOLDADOS! ALERTA!

Aqui vai o nosso PORTUGAL!




