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Leitor da Revista do 7º Contingente Nacional (7º CN)
para a International Security Assistance Force (ISAF).

Porque publicamos esta Revista? Antes de lhe propor 
a razão porque a elaboramos, deixe-me enunciar as princi-
pais razões que não servem de justificação à publicação da 
mesma. Não a fizemos porque outros antes de nós, no Teatro 
de Operações (TO) do Afeganistão ou num outro qualquer 
Teatro realizaram obra idêntica. Muito menos por vaidade ou 
egocentrismo.

Fizemo-la porque nos orgulhamos do trabalho que 
realizámos, da missão que cumprimos, do sentimento de que 
a participação portuguesa, inserida no quadro da satisfação 
dos compromissos internacionais assumidos por Portugal foi 
bem conduzida e por todos melhor ainda levada à prática e, 
de termos honrado o nome das Forças Armadas e de Por-
tugal. Fizemo-la, ainda, a pensar naqueles dias que virão e, 
da nostalgia que a todos, tenho a certeza, atacará, levando-
nos, a nós, militares do 7º Contingente Nacional para a ISAF          
(7º CN ISAF) a recordar as dificuldades que sentimos, o traba-
lho que desenvolvemos, os sucessos que obtivemos.

Esta Revista é, assim, uma tentativa de elencar as ati-
vidades relevantes do 7º CN ISAF, desenvolvidas no quadro 
do cumprimento da sua missão no Teatro de Operações do 
Afeganistão. Consideramos ainda e, sem qualquer falta de 
modéstia, que se reveste de elevada importância por contri-
buir quer para o registo histórico e documental da presença 
do Contingente Nacional para a ISAF, quer para a divulgação 
adequada e oportuna da missão da nossa Unidade e das ati-
vidades desenvolvidas durante os meses de missão em Teatro. 
Simultaneamente e, por último, esta publicação assume parti-
cular e especial importância para os militares do 7º CN ISAF, 
por se constituir em um documento, que pela sua simbologia, 
significado e pertença, contribuirá para que todos nós, os que 
serviram as Forças Armadas Portuguesas no 7º CN ISAF, o 
possam um dia, recordar e testemunhar.

Tentámos que nesta publicação todos se envolves-
sem e que todos se pudessem rever no trabalho produzido e 
que o seu conteúdo fosse orientado para a caraterização da 
Unidade, para as atividades da vida corrente e operacionais 
desenvolvidas e para a interação com os parceiros afegãos 
no âmbito da assessoria, assistência, aconselhamento e for-
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mação e, ainda, que a Revista refletisse a imagem de forte 
coesão, credibilidade, disciplina e profissionalismo dos milita-
res do 7º Contingente Nacional. Estamos todos de parabéns, 
porque o conseguimos.

O 7º Contingente Nacional cumpriu desde o primeiro 
momento, desde o aprontamento, de forma muita empenha-
da a missão que lhe foi confiada, mesmo que tenha tido de 
vencer algumas dificuldades colocadas no seu caminho, se 
bem que se assim não fosse, o sucesso não saberia tão bem.

Cientes estamos todos, do que o que planeamos e 
executamos implicou desgaste, um desgaste administrativo, 
logístico, operacional e sobretudo pessoal. No entanto e, 
porque sempre soubemos estar à altura dos acontecimen-
tos, também sempre respondemos brilhantemente às diversas 
situações colocadas, pautando-se a nossa ação por um pa-
tamar de excelência, por todos reconhecido e a que a todos 
nós enche o peito de orgulho.

Não poderia deixar de aqui testemunhar as principais 
linhas de ação estratégica, bem conseguidas ao nível de cada 
uma das Capacidades do Contingente, que apenas pecarei 
por não as poder mais desenvolver, dada a limitação de es-
paço desta coluna.

Deixamos na Kabul Capital Division (KCD) uma ferra-
menta, um Plano, que melhor ajudará e habilitará o Coman-
dante desta Grande Unidade do Exército Afegão na sua ação 
de comando; foi estabelecido um Plano de assessoria que 
identificou as necessidades e fez o levantamento de neces-
sidades e de “problemas” e respectivas causas no comando 
e estado-maior da KCD. Este trabalho prévio levou à criação 
de uma série de fichas de projeto discriminando para cada 
“problema” a respetiva prioridade de resolução, os objectivos, 
as ações recomendadas e em paralelo a implementação de 
mecanismos de controlo. 

Contribuímos de maneira decisiva para que a Pohan-
toon e Hawayee (de forma simplista a Academia da Força 
Aérea Afegã) alterasse o seu paradigma: a curto prazo dei-
xará de ser uma escola de cursos técnicos para passar a 
habilitar com o grau de bacharelato os futuros oficiais da For-
ça Aérea Afegã. Este novo paradigma passa pela criação do 
Officer Candidate School (OCS) perspectivando a formação, 
no curto prazo, de 100 pilotos e 100 oficiais de manutenção.

Garantiu-se, no âmbito do programa KAIA Transition 
Plan (KTP), que os objectivos definidos pela ISAF para a for-
mação de técnicos em determinadas áreas necessárias à 
operação do aeroporto internacional de Kabul fossem cum-
pridos. Foi com apreensão que se constatou a situação inicial 
que, por consequência de vários fatores tinha vindo a impos-
sibilitar o aproveitamento do investimento feito. Fruto da tena-
cidade, boa vontade e competência dos nossos formadores 
virou-se, com todo o mérito, mais uma página.

Deixamos uma marca indelével de competência, de 
bem-fazer e de reconhecimento público interpares na sem-
pre difícil área das informações. Para além dos produtos ela-
borados em prol das necessidades do Contingente, outros 
contribuíram para colmatar ou minimizar necessidades colec-
tivas da missão como um todo. O reconhecimento daqueles 
a quem, nesta área, fruto de idiossincrasias próprias é mais 
difícil chegar, constitui porventura a melhor prova da nossa 
competência.

Fomos, ainda, o primeiro Contingente totalmente ins-
talado em North Kabul International Airport (KAIA). Tal situa-
ção exigiu-nos bastante, mas ao mesmo tempo deu-nos a 
possibilidade de elevar o patamar do funcionamento, da sus-
tentação e da proteção da força. Foi exigente, mas também 
ampla e variada a obra de melhoria das condições de traba-
lho da Unidade e, em particular, da atenção dada às condi-
ções de bem-estar do pessoal. Especial palavra é devida aos 
militares que asseguraram a função proteção da força, que 
pelo fruto do seu trabalho sempre permitiram que aqueles 
que dessa cobertura necessitaram se sentissem confiantes no 
cumprimento das tarefas atribuídas.

Cumpre aqui, uma palavra à família (mulher, marido, 
filha ou filho) do militar do 7º CN ISAF. Foi determinante a 
importância da base familiar no sucesso da nossa missão, 
porque se constituiu como o primeiro pilar de apoio e estí-
mulo para o cumprimento do que a cada um de nós esteve 
confiado.

Para além do tudo anteriormente referido, a Revista do 
7º Contingente Nacional para a ISAF, pretende ainda consti-
tuir-se como um instrumento de comunicação para o exte-
rior e um veículo que reforce o conhecimento, promova a 
imagem e o prestígio das Forças Armadas na opinião pública, 
pela divulgação dos valores, dos referenciais e da obra deixa-
da por aqueles seus filhos, que longe da Pátria, contribuíram 
com o seu esforço e risco pessoal para a salvaguarda dos 
interesses nacionais e para segurança e bem-estar de todos.

Na qualidade de Comandante do 7º Contingente Na-
cional para a ISAF, presto a minha homenagem às mulheres e 
aos homens, Soldados de Portugal, que serviram sob o meu 
comando, pelo esforço e dedicação que devotaram ao cum-
primento da missão que a Nação nos decidiu atribuir. Foi para 
mim uma honra e um privilégio ter-me sido dada a oportuni-
dade de comandar tão bravos SOLDADOS. 

Ficar-me-á na memória, a abnegação, a coragem, o 
carácter, a lealdade, o espírito de sacrifício e a competência 
com que desempenhámos as nossas funções. 

Se houver melhores SOLDADOS que nós, digam-nos, 
que com eles iremos aprender.

Um bem-haja, a todos.

7º CONTINGENTE NACIONAL - ISAF 
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Enquadramento
A participação portuguesa na International Security 

Assistance Force, insere-se no quadro da satisfação dos com-

promissos internacionais assumidos por Portugal.

O desenvolvimento das Afghan National Security For-

ces (ANSF), primariamente compostas pelo Afghan National 

Army (ANA) e pela Afghan National Police (ANP), é consi-

derado essencial e crítico para a transferência da responsa-

bilidade de segurança e defesa para o Government of the 

Islamic Republic of Afghanistan (GIRoA).

Na sequência do processo de transição que atualmen-

te decorre, surgiu um novo conceito operacional de Security 

Force Assistance (SFA), destinado a apoiar as ANSF à medida 

que as forças da ISAF forem sendo reduzidas. 

Na atual fase do processo de transição e no âmbito 

do conceito da SFA, a importância das Advisor Teams (AT) em 

apoio das ANSF é considerado que as capacidades providas 

pelas AT são uma das mais significativas contribuições que as 

Nações podem prestar em apoio do desenvolvimento das 

ANSF dentro do quadro do referido processo de transição 

(que a transferência de responsabilidades de segurança e de-

fesa possa ocorrer até ao final de 2014).

Neste quadro, e tendo em conta os compromissos as-

sumidos, Portugal participou na ISAF, no primeiro semestre de 

2014, com uma Military Advisor Team (MAT) de Divisão, com 

equipas de Formadores/Instrutores destinados à preparação e 

qualificação das ANSF e com militares para o preenchimento 

de cargos no Crisis Establishment (CE) na ISAF.

Organização
Neste contexto a estrutura do 7º Contingente Nacio-

nal para a ISAF, articulou-se em:
• Comandante do CN;
• Unidade de Apoio, composta por militares dos 

três Ramos das Forças Armadas e constituída 
por Comando e Estado-Maior, Companhia de 
Proteção (CProt) e Pelotão de Apoio de Serviços 
(PelApSvc), para garantir o funcionamento, a sus-
tentação e a proteção da força ao CN atribuído à 
ISAF e, quando necessário, apoiar outros militares 
nacionais em missão no TO do Afeganistão;

• Military Advisor Team – Capital Division HQ, com 
a responsabilidade de assistir, assessorar e acon-
selhar o EM da 1111th Capital Division;

• PeH Staff Advisor Team (PeH SAT), a ser empe-
nhada no âmbito da NATO Training Mission Af-
ghanistan (NTM-A), e com a responsabilidade de 
formar e treinar pessoal da Academia da Força 
Aérea Afegã;

• Célula de Informações Militares (CIM), com a 
missão de produzir informação em proveito da 
segurança e proteção das Capacidades e con-
tribuir para o ciclo de produção de informações 
nacional.

• Militares a preencher cargos no Crisis Establish-

ment no TO (KAIA Transition Plan - P15 e Cargos 

CE no Quartel-General da ISAF).

Afeganistão - 11NOV13 a 12MAI14
No dia 02 de novembro de 2013, deu-se a projeção 

do 7º CN ISAF para o TO do Afeganistão com uma Força 

composta por  133 militares dos três Ramos das Forças Arma-

das, com a missão atribuída de no quadro dos compromissos 

Ramo das Forças Armadas Nº Militares %

Marinha 12 9

Exército 91 68,5

Força Aérea 30 22,5

TOTAL 133 100

Quadro de efetivos do 7º CN ISAF

Imagens panorâmicas do Camp KAIA Norte, onde se encontra aquartelado o CN ISAF.

internacionalmente assumidos por Portugal:

• Aconselhar, assistir e assessorar unidades das 

ANSF, com vista ao seu emprego operacional;

• Ministrar instrução básica e complementar, for-

mar formadores e assessorar as ações de for-

mação nos Centros de Formação das ANSF;

• Garantir o funcionamento, a sustentação e a 

proteção da própria força;

• Garantir a gestão e controlo dos materiais, equi-

pamentos e munições à sua disposição no TO 

do Afeganistão; 

• Apoiar outros militares nacionais em missão no  

TO do Afeganistão, quando necessário.

Caraterização e 
Organização da Força 

Estrutura orgânica do 7º CN para a ISAF

Missão do 7º CN ISAF

6 -  Caraterização e Organização da Força



8 -  Capacidades - CIM

Missão da Military Advisor Team 

Military Advisor Team 
7º Contingente Nacional - ISAF

A MAT teve por missão aconselhar, assistir e assessorar o Comando e Estado-Maior da 111th Capital Division, 
tendo em vista a sua autonomização e proficiência na preparação e na condução de operações e demais ativi-
dades.

À ordem, assessorar um Mobile Strike Force (MSF) Kandak (batalhão).

Atuar como elemento de ligação destas Unidades com as forças da ISAF e das ANSF.

Apesar dos cerca de 13 anos de presença estrangeira 

no território afegão, os desafios que o país apresenta em ter-

mos de paz e estabilidade são ainda consideráveis. Para além 

dos tradicionais constrangimentos inerentes a este teatro de 

operações, habitualmente relacionados com a insurgência, a 

fragilidade das instituições estatais, a debilidade da economia, 

a prevalência de redes de crime organizado, usualmente as-

sociadas ao tráfico de droga, e os vários interesses interna-

cionais a serem jogados no terreno, num contexto de retirada 

de grande parte das forças internacionais, realização de elei-

ções presidenciais e incerteza quanto ao futuro do país, o 

ambiente operacional deste Estado tem-se apresentado cada 

vez mais turbulento. 

O ambiente securitário em que o Contingente Por-

tuguês opera na cidade de Kabul reflete todos estes condi-

cionalismos, apresentando uma série de ameaças que, muito 

embora não dirigidas directamente contra a bandeira portu-

guesa, acabam por constituir igualmente um perigo perma-

nente para os militares portugueses, fruto da sua integração 

na ISAF, vista por muitos como uma força invasora. A insur-

gência, predominantemente dominada pelos Talibãs, mas não 

só, representa uma ameaça diária para a ISAF, onde se insere 

o Contingente Portugês, mas também para as entidades ofi-

ciais afegãs, que partilham muitos destes receios no terreno.

 Neste ambiente de guerra assimétrica, em que os 

vários grupos insurgentes operam de forma obscura, sem 

uma organização hierárquica comparável às estruturas mi-

litares regulares, sem uniformes, com táticas ofensivas cujo 

principal objectivo é provocar vítimas e lançar o terror, sem a 

preocupação de evitar baixas civis, e alcançar um efeito me-

diático que traga visibilidade às suas causas, as Informações 

revertem-se de uma importância acrescida.

 A necessidade de uma fotografia clara e a análise 

detalhada do que se passa no terreno, em tempo útil, mos-

tra-se assim imperativa, quando está em causa a condução 

de operações contra um adversário altamente imprevisível. 

Um conhecimento situacional integrado e o mais comple-

to possível, que permita a avaliação das táticas, organização, 

capacidades e preveja intenções dos vários opositores às 

forças nacionais, é determinante para a tomada de decisão 

dos Comandantes militares, estejam eles no terreno, ou em 

Lisboa, mitigando a ameaça a que o Contingente Português 

está exposto.

 Foi com estas necessidades em vista que, em 2010, 

se criou a Célula de Informações Militares do Afeganistão 

(CIM-A), com a missão de produzir informação em proveito 

da segurança e proteção das Capacidades, designadamente 

no que concerne a proteção da Força e contribuir para o 

ciclo de produção de informações nacional. A operar de for-

ma ininterrupta desde a sua criação, a CIM é habitualmente 

constituída por elementos dos três Ramos das Forças Arma-

das, com uma formação de base multidisciplinar, por forma 

a unir diferentes capacidades e experiências, permitindo a 

elaboração regular de produtos de Informações, consisten-

tes e suficientemente pertinentes, que possam constituir uma 

ferramenta essencial para quem tenha responsabilidades na 

tomada de decisão..

 À semelhança das outras CIM presentes no terreno, 

esta equipa é considerada um ativo nacional auto-suficiente, 

criada com o intuito de garantir actividades de Informações, 

e Segurança e tendo em conta as necessidades específicas 

nacionais. Face à integração do Contingente Português na 

estrutura ISAF e convergência dos requisitos operacionais nas 

respectivas missões, a CIM-A tem vindo a desenvolver uma 

relacão de partilha e colaboração com as suas congéneres 

internacionais, baseada nos princípios de cooperação que 

norteiam este tipo de atividade. 

 O contexto de troca de Informações é altamen-

te complexo, incorporando a partilha de requisitos entre a 

NATO, os parceiros da coligação e os parceiros afegãos. 

Desta forma, uma das maiores vantagens na imple-

mentação e operação, no terreno, de uma estrutura deste 

género, está associada à possibilidade de partilha de conteú-

dos informacionais com os seus congéneres, bem como a 

frequência de fóruns específicos na área das Informações, 

aumentando, assim, o nível do conhecimento situacional não 

só do próprio Contingente Nacional, bem como da estrutura 

militar nacional. A reciprocidade entre as CIM implementadas 

no terreno e a estrutura de Informações da ISAF permite a 

convergência de sinergias e a obtenção de um nível informa-

cional comum, beneficiando tanto o Contingente Português, 

como a ISAF, em geral.

Célula de Informações Militares



Treino da MAT

 Para além das competências adquiridas no âmbito 

da formação e do treino durante o aprontamento da Força 

em Território Nacional, perante a possibilidade aventada 

de Portugal assessorar o 5º Kandak da 1st Mobile Strike 

Force Brigade (MSF) do Afghan National Army (ANA), foi 

superiormente entendido orientar a preparação desta equipa 

de advisors para aquela modalidade, tendo a MAT, no âmbito 

do seu aprontamento, frequentado no Joint Multinacional 

Readiness Center (JMRC) em Hoenfels, na Alemanha, o treino 

para integrar as Security Force Assistance Advisor Team 

(SFAAT) Under Kandak, sob o patrocínio do Comando da 

NATO, Joint Force Training Command (JFTC).

Esta equipa foi constituída por doze militares (oito 

oficiais e quatro sargentos) com a finalidade de prestar as-

sessoria ao comando e estado-maior desse Kandak, previsi-

velmente localizado em Camp Warehouse -  Kabul.

Treino na Alemanha
O treino iniciou-se em 09SET13 e prolongou-se por 

12 dias consecutivos até 21SET13. Incluiu sessões teóricas e 

práticas, culminando sempre cada tema com um Situational 

Training Exercise (STX) Lane.

Para participarem no treino e figurarem uma unidade 

de escalão batalhão do ANA, foram destacadas duas com-

panhias, uma da República Checa e outra da Bulgária, com 

oficiais “juniores” (alferes e tenentes) a desempenhar cargos 

A missão do JMRC é treinar forças dos Estados 
Unidos da América (EUA) para operações conjuntas e 
combinadas, passando também por apoiar o treino das 
forças da NATO ou da coligação envolvidas na “Global 
War on Terrorism”.

É o maior campo de treino e de exercícios dos 
EUA na Europa (USAREUR), treinando anualmente mais 
de 60.000 militares americanos e aliados, e está sob o 
comando do “Commanding General, Joint Multinational 
Training Center”, localizado igualmente na Alemanha, 
mais concretamente na localidade de Grafenwoehr, a 
norte de Hoenfels.

Mais especificamente, as atividades deste centro de 
treinos passam por, entre outras, prestar formação e treino 
às SFAAT de escalão Kandak para as missões de assesso-
ria às ANSF, sobretudo ao ANA, a desenvolver no TO do 
Afeganistão. 

De referir que para outras unidades acima de unida-
de escalão kandak, o treino é realizado no JFTC, localizado 
em Bydgoszczna na Polónia.

O JOINT MULTINATIONAL

READINESS CENTER (JMRC)

de EM. Esta situação fez com que os desafios no treino de 

assessoria fossem semelhantes ao ambiente que se iria viver 

no TO do Afeganistão.

Uma equipa de “Observer Controlers” de nacionali-

dade norte-americana funcionou como instrutores e facilita-

dores durante toda a preparação e treino.
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Para o cumprimento da missão atribuída, O Senior 

Advisor da MAT, Coronel de Infantaria Francisco Rijo, definiu 

e difundiu, através do plano orientador da missão da MAT, 

Plano de Operações “Read Warbler”, a sua intenção quanto 

à forma como pretendia que fossem alcançados os objetivos 

de assessoria à KCD durante o decorrer dos seis meses de 

missão em Teatro, entre 11NOV13 a 12MAI14. 

Nesse contexto, a orientação e filosofia de liderança 

do Senior Advisor da MAT,  procurou, em todas as circunstân-

cias, que os vários saberes nos domínios do Ser, Saber e Agir, 

fossem empregues junto do Estado-Maior (EM) da KCD, de 

acordo com a formação, experiência e competência técnica 

dos elementos da MAT, para que o modelo de assessoria a 

implementar fosse reconhecido pelo seu Comandante como 

uma mais-valia.

Para o sucesso da missão e logo após chegada ao TO 

e passado o período de sobreposição (HOTO), como meto-

dologia de trabalho, foi definido um Plano de Assessoria que, 

dando continuidade ao trabalho desenvolvido por anteriores 

contingentes, procurasse essencialmente clarificar o ponto 

em que se encontrava a KCD, através da identificação de 

áreas de intervenção e critérios de sucesso levantados em 

conjunto com o EM da Divisão. Esta metodologia visou a ela-

boração de um “Plano de Ação” baseado nas necessidades 

e discrepâncias identificadas, que permitisse incrementar as 

capacidades de combate da KCD, efetuar o controlo, medir 

resultados objetivos e consequentemente, corrigir, melhorar 

ou alterar os projetos constituintes do Plano, sempre com a 

concordância e comprometimento do Comandante da KCD.

Tanto o “Plano de Ação” como as atividades de as-

sessoria foram orientados por forma a edificar um clima de 

confiança, revelador de sentido de missão, disponibilidade, 

competência e rigor que privilegiasse o trabalho coordenado 

de estado-maior, no seio da KCD, bem como a ligação com 

outros atores que interagiram com a KCD, nomeadamente 

outras AT e a DynCorp (equipa de advisores, civis, de nacio-

nalidade norte americana), no sentido de usufruir de sinergias 

e promover ações mais concertadas e, portanto, mais efica-

zes.Senior Adviosr da MAT e Comandante da Kabul Capital Division Field Training Exercise (FTX) - Assessoria numa Forward Operating Base (FOB)

Treino de entrada e saída de uma aeronave 
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Exercício MEDEVAC

Objetivos do Treino
O treino baseou-se nos seguintes objetivos:
•	  Treinar as MAT para, através do seu staff e co-

mando, compreenderem o ambiente operacio-
nal do Afeganistão e aplicar Táticas, Técnicas 
e Procedimentos (TTP) de Counterinsurgency 
(COIN), Roles of Engagement (ROE), através de 
treino de especialidade e de situações praticas 
em STX Lanes;

•	 Treinar as MAT no sentido de estas providencia-
rem assessoria às suas contrapartes das ANSF, 
com vista a potenciar a capacidade e eficácia 
operacional das Forças de Segurança Afegãs;

•	 Treinar as MAT no sentido de estas poderem 
apoiar as ANFS com multiplicadores de poten-
cial como sejam, Fire Support, Close Air Support 
(CAS), Medical Evacuation (MEDEVAC) e Quick 
Reaction Force (QRF;

•	 Treinar a MAT para se constituir como facilita-
dora da sincronização e coordenação entre as 
ANSF e a ISAF

Condução do Treino
A metodologia utilizada para a preparação das 

forças, baseou-se no conceito de STX Lanes que con-
siste em executar determinadas tarefas previamente 
ministradas, discutidas e planeadas pelos próprios  par-
ticipantes do treino.

Durante a execução destes exercícios, foi sem-
pre dada especial atenção à relação com os intérpre-
tes, ao “cultural awareness”, à aplicação de multiplica-
dores de combate e às diferenças entre os diversos 
conceitos de assessoria

Assim, foram levados a cabo os seguintes exer-
cícios: 

•	 Reação ao contacto; 
•	Defesa de uma base; 
•	 Segurança durante ações de “Key Leaders En-

gagement” (KLE);
•	Cerco e busca; 
•	 Busca e ataque. 

Uma vez que se treinava para apoiar um kan-
dak do ANA, o conceito de assessoria esteve mais li-
gado ao “Mentoring” isto é, ao fazer, em detrimento do 
“Advising” isto é, aconselhar a fazer. 

Da formação e treino recebidos foi importante 
distinguir os conceitos que por vezes se baralham e 
que poderão ser resumidos no: 

•	 Teaching - “eu vou ensinar”; 
•	Coaching - “vamos falar disso, mas eu decido”; 
•	Advising  - “vamos falar disso e você decide”; 
•	 Supporting - “você faz, eu estarei disponível se 

precisar de mim”.
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Condução        do treino
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Treino orientado para       um teatro 
exigente...

Treino de pedido de apoio de fogos

Treino de key Leaders Engagement

Assessoria no decurso de uma operação de cerco e busca
Operações de cerco e busca 

Assessoria no briefing da ordem de operações

Treino de tiro de adaptação em simulador 

Desafios Encontrados 
e Conclusões

Durante o decorrer dos exercícios foram encontra-

das situações desafiantes para uma força constituída como a 

Militray Advisor Team, uma vez que teve que executar ações 

referentes à assessoria de uma unidade de escalão batalhão 

(UEB) ao mesmo tempo que desempenhava ações de “force 

protection” em proveito próprio.

A participação neste treino, na Alemanha, contribuiu 

de forma muito positiva para interiorizar e melhorar alguns 

aspetos da assessoria, apesar desta não se ter vindo a mate-

rializar numa unidade de escalão kandak, mas sim num es-

tado-maior de uma divisão, uma vez que a assessoria  em 

Teatro, se veio a realizar apenas ao Comando e Estado-Maior 

da Kabul Capital Division.
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Numa lógica de apoiar o esforço e a estratégia da 

NATO no Afeganistão, com a projeção do 7º CN ISAF, Portu-

gal decidiu incrementar o seu contributo para a ISAF, particu-

larmente ao nível das Advisor Teams 

Na Diretiva Operacional Nº 17/CEMGFA/13 de 05 de 

junho de 2013, documento que definiu a composição e or-

ganização do 7º CN ISAF, foi determinado a constituição de 

duas Advisor Teams:

•	  Uma Advisor Team de Divisão (AT CapDiv HQ) 

constituída por 4 militares do Exército, com a res-

ponsabilidade de aconselhar, assistir e assessorar o 

Comando e EM da 111th Capital Division;

•	  Uma Advisor Team de nível Batalhão (AT Kandak) 

constituída por 12 militares do Exército, com a res-

ponsabilidade de aconselhar, assistir e assessorar o 

5th Mobile Strike Force Kandak.

No final de junho de 2013, ainda antes de se iniciar o 

aprontamento da MAT, o conceito de emprego das AT foi 

ligeiramente alterado, de acordo com o conceito expresso 

no Plano de Operações ALFA do Comando Operacional 

Conjunto (COCONJ) do EMGFA , de forma a garantir ele-

vada capacidade de flexibilidade e adaptação contínua ao 

ambiente operacional vivenciado no Teatro de Operações do 

Afeganistão

Assim, de duas AdvisorTeams distintas, passou-se para 

um única AT com duas valências; uma de nível divisão e outra 

de nível batalhão, permitindo a liberdade de ação para que 

se pudessem balancear os efetivos da AT, de acordo com as 

necessidades apresentadas a cada momento.

Durante o reconhecimento ao Teatro de Operações 

do Afeganistão que se realizou de 18 a 26 de julho de 2013, foi 

constatado que o 5º MSF Kandak não estaria pronto na data 

de projeção do 7º CN ISAF. 

Face a este impedimento,,  foi necessário redefinir a 

missão, que passou a ter a  seguinte redação:

•	 A Military Advisor Team, de 11NOV13 a 12MAI14 aconselha, assiste e assessora o Co-

mando e Estado-Maior da KCD, tendo em vista a sua autonomização e proficiência na 

condução de operações e outras atividades;

•	 Prepara-se para, adicionalmente, assessorar um Mobile Strike Force Kandak. 

•	 Garante a ligação entre estas unidades do ANA e a ISAF.

O Conceito de Emprego das AT Estratégia e Transição da NATO para o Afeganistão
É fundamental uma evolução sistemática e consistente das Afghan National Security Forces de forma a permitir ao 

Governo da República Islâmica do Afeganistão o estabelecimento de um clima de segurança a longo prazo. 

Um dos aspetos mais determinantes na garantia de umas Forças de Segurança eficazes e auto-suficientes, tem sido 

o apoio prestado pelas Advisor Teams.

A Advisor Team foi reestruturada e passou a ter a organização e composição apresentada na figura abaixo:



Atividades no âmbito da assessoria. O CSM Advisor da MAT,  Sargento-Mor Miranda, a assessorar o CSM da KCD, CSM Watandoost

Curso de Outlook
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Reunião de coordenação da MAT em Pol-e-Charki antes do início das atividades 
de assessoria diárias

18 - Capacidades - MAT

Em dezembro de 2013, já projetados no Teatro de 
Operações, foi tomada, em Portugal, a decisão política de se 
dar continuidade ao projeto de assessoria à KCD, para além 
do 7º CN ISAF

Também por essa altura, a ISAF alterava os seus cri-
térios de classificação da prontidão das unidades das ANSF, 

bem como as finalidades para estas forças, sendo o objetivo 
de atingir a Full Operational Capability (FOC), substituído pelo 
de manter as unidades das ANSF, na classificação relativa à 
sua prontidão, nos níveis de “Capable” ou “Full Capable”.

Atendendo a estas alterações e ao conhecimento, 
entretanto adquirido, da realidade da KCD, o Senior Advisor 
corrigiu a sua intenção e conceito para a assessoria, para se 
introduzir mais um fator na conduta desta atividade – “fo-
mentar o mais possível a autonomia e responsabilização dos 
assessorados, no decorrer das ações de planeamento e con-
dução dos trabalhos” – bem como o End State a atingir, con-
siderando-se que a missão seria cumprida com sucesso se, 
até ao final de abril de 2014, a KCD tivesse materializado um 
conjunto de progressos e evoluções consubstanciados nos 
objetivos definidos num Plano de Ação, atingindo para isso 
sucesso num mínimo de 80% dos projetos e atividades defi-
nidos para o período dos 6 meses de assessoria.”

Este Plano incluiu o conceito e a intenção do Senior 
Advisor relativamente à forma como pretendia que fossem 
conduzidas pela sua equipa, as atividades de assessoria à 
KCD e englobou um conjunto de programas, projetos e ati-
vidades para as áreas que o Comandante da Kabul Capital 
Division considerava deficitárias (planeamento, manutenção, 
treino, gestão de pessoal e comando e controlo), e sobre as 
quais deveria incidir o esforço de assistência, aconselhamento 
e assessoria da MAT Portuguesa.

Este conceito consubstanciou-se sobre a forma de um 
Plano de Ação denominado “Qadam ba Qadam”, que em 
Dari significa “passo a passo” e constituiu-se simultaneamente 
como o Plano de Assessoria à KCD. 

A construção desse Plano seguiu os modelos de abor-
dagem sistémica e de gestão de objetivos, num sistema fe-
chado, constituído por 4 fases, sendo que a primeira consistiu 

Atividades de assessoria no âmbito do Plano “Qadam ba Qadam”

Apresentação do Plano “Qadam ba Qadam” ao EM da KCD, em 05DEC13

Plano “Qadam ba 
Qadam”

na determinação de necessidades, seguida da fase de defini-
ção de objetivos, a que se seguiu a fase de implementação 
e, por último a fase de avaliação  e controlo como forma de 
retro-alimentação, devidamente enquadradas por um “road-
map” e com uma estratégia de comunicaçõao mix (interna 
e externa).

 Toda esta abordagem teve sempre em consideração 
a intenção e valores da Divisão, com base na intenção, visão 
e pensamento do seu Comandante, o Tenente-General Qa-
dam Shah “Shaeem”.

O Plano de Ação “Qadam ba Qadam” norteou gran-
de parte da assessoria da MAT, e constituiu-se por um con-
junto de 25 projetos que abrangeram as áreas identificadas 
anteriormente pelo Comandante da KCD, e cujo produto fi-
nal resultou de um trabalho realizado em conjunto com todas 
as contrapartes afegãs. Foi sem dúvida um trabalho árduo e 
complexo, mas muito benéfico e proveitoso para o futuro da 
KCD, principalmente na melhoria do trabalho realizado pelo 
seu Estado-Maior, no planeamento, controlo e acompanha-
mento das operações.

O desenvolvimento deste Plano de Ação, resultou 
numa assessoria efetiva, e num acompanhamento quase 
diário do progresso das tarefas. Evidenciou-se o trabalho em 
equipa e foi notória, mais uma vez, a grande característica 
do militar português que se traduz no respeito pela cultura, 
comportamentos e valores do militar e do povo afegão.

Adicionalmente ao Plano de Ação “Qadam ba Qa-
dam”, a assessoria compreendeu também um conjunto de  

ações de formação, das quais se destacam os cursos de for-
mação de Microsoft Outlook, composto por 14 alunos, e que 
contou com a presença do Comandante da KCD e do seu 
EM; o apoio ao planeamento operacional com recurso ao 
Processo de Decisão Militar (PDM) e a realização de con-
ferências e seminários, nas áreas funcionais da logística e de 
recursos humanos. 

Os resultados destas atividades ultrapassaram mui-
tas vezes os objetivos inicialmente definidos, constituindo-se 
numa mais-valia para o futuro da KCD.
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Um dos pontos altos (que comprovam os resultados 

positivos da assessoria da Military Advisor Team), foi sem dú-

vida o apoio dado pela equipa de assessores do Exército Por-

tuguês ao planeamento e condução da operação de segu-

rança à realização da Assembleia Tradicional do Afeganistão, 

designada por “Loya Girga”. 

Esta assembleia decorreu no período de 21 a 25 de 

novembro de 2013 e envolveu milhares de soldados e polícias 

das ANSF, para garantirem a segurança dos cerca de 2500 

chefes tribais, autoridades locais e representantes das duas 

Câmaras do Parlamento Nacional Afegão.

Esta operação cuja responsabilidade de segurança foi 

cometida à Kabul Capital Division, culminou no dia 26 de no-

vembro, no Quartel-General da KCD, em Pol-e-Charki, com 

uma cerimónia, presidida pelo Ministro da Defesa Afegão, o 

General Besmelhah Mohammadi. 

No final da cerimónia, foram distinguidos os principais 

responsáveis pelo sucesso da operação de segurança à Loya 

Jirga, tendo sido sendo publicamente reconhecido pelo Co-

mandante da KCD, o inestimável apoio prestado pela MAT 

Portuguesa.

Loya Jirga

O Senior Advisor saúda o MInistro da Defesa Afegão, antes de receber das suas mãos 
um Certificado de Apreciação em reconhecimento pelo aopio prestado pela MAT ao 

planeamento da operação de segurança à Loya Jirga

Formatura de receção à chegada do Ministro da Defesa Afegão

Fanfarra e Bloco de Estandartes Nacionais da KCD

É uma unidade de escalão Divisão, com o comando 
e estado-maior localizado em Pol-e-Charki (arredores da ci-
dade de Kabul). 

É constituída por duas unidades de escalão Brigada, 
localizadas em Duralaman (1ª Brigada) e em Pol-e-Charki (2ª 
Brigada) e por várias unidades independentes de escalão Ba-
talhão (kandak), sendo que cada uma das brigadas é apoiada 
logísticamente por uma unidade de apoio de serviços, deno-
minada Garrison Support Unit (GSU)

Tem como missão conduzir operações de segurança 
e de combate dentro da província de Kabul (exceto distrito 
de Surobi), em estreita coordenação com a Afghan National 
Police,  National Departement of Security (NDS), Afghan Bor-
der Police (ABP) e as forças da ISAF, por forma a garantir a 
liberdade de movimentos e a governação do GIRoA.

Está preparada para apoiar as Forças da ANP na se-
gurança da província de Kabul, incluindo a segurança das in-
fraestruturas críticas governamentais, centros diplomáticos e 
outras infraestruturas consideradas vitais. 

A KCD em conjunto com seis Corpos de Exército, 
constituem a Estrutura Territorial e Operacional do Exército 
Nacional do Afeganistão.

É assessorada desde abril de 2009 por uma equipa 
multidisciplinar de militares do Exército Português que consti-
tuem a Military Advisor Team.

Comandante da KCD

“Nota biográfica”
Oficial de Infantaria, o Tenente-General Qadam Shah, 

combateu nos anos 80 contra a ocupação soviética do Afe-
ganistão e nos anos 90 contra o domínio taliban do país, 
tendo sofrido vários ferimentos em combate. 

Frequentou a Academia Militar no Paquistão onde se 
tornou perito em armas de defesa antiaérea e em 2010 o cur-
so de estado-maior em Itália de onde regressou para assumir 
o comando da KCD. 

Ao longo da sua carreira militar prestou serviço em 
diversas unidades afegãs, destacando-se o comando do 1º 
kandak do Corpo 201 e o comando da 37ª Brigada. 

Assumiu no dia 13 de abril de 2010 o comando da 
Kabul Capital Division, unidade de elite do Exército Nacional 

111th Kabul Capital Division 

20 - Capacidades MAT

Afegão, que sob a sua forte liderança e exemplar ação de 

comando se tem distinguido na condução das operações de 

segurança na província de Kabul e constituído como uma 

mais-valia quando atribuída em reforço dos Corpos 201 e 203, 

em operações de combate contra os insurgentes.

No seio das Forças Armadas e de Segurança Afegãs, 

o Tenente-General Qadam Shah impõe-se pela afirmação do 

seu caráter, competência e liderança indiscutíveis e por prin-

cípios e valores de humanidade que lhe outorgam o respeito, 

o prestígio e a admiração de todos os que com ele privam e 

com ele servem o Exército Nacional do Afeganistão. 

É de etnia Uzbeque, muçulmano praticante, casado e 

tem 6 filhos.

Promoção a Tenente-General
O Tenente-General Qadam Shah foi promovido ao 

atual posto no dia 26 de fevereiro de 2014, por decreto de do 

Presidente do Afeganistão, em reconhecimento pela forma 

como a KCD planeou, conduziu e executou a operação de 

segurança à assembleia da Loya Jirga. 

A cerimónia da promoção do comandante da 111th Ca-

pital Division ao posto de Tenente-General do Afghan Natio-

nal Army, decorreu no Quartel-General da Divisão, em Pol-e-

Charki e foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior do ANA, 

General Sher Mohammad Karimi.

O Comandante da KCD no dia da sua promoção a Tenente-General 
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Visita às Unidades Operacionais 
da KCD

Para além do mencionado anteriormente, a assesso-

ria dinamizou e promoveu visitas de trabalho às diversas uni-

dades, bases operacionais, Forward Operating Base (FOB) e 

postos de observação da KCD. 

Estas visitas possibilitaram o acompanhamento e a ins-

peção das atividades operacionais, da instrução e do treino, 

assim como permitiram às diferentes áreas de estado-maior, 

apoiar na resolução dos mais variados tipos de dificuldades, 

como a construção de instalações e a requalificação de es-

paços, o que contribuiu para melhorar a qualidade de vida 

dos militares afegãos.

Normalmente, estas atividades culminam com mensa-

Outra das tarefas da MAT, foi a participação em reu-
niões, conferências, cerimónias, simpósios, e seminários que 
decorreram durante os seis meses de missão em Teatro, sem-
pre com o objetivo de colher contributos para a melhoria e 
desenvolvimento das capacidades da KCD. 

Destas atividades, destacam-se a 7ª Conferência de 
Recursos Humanos do ANA - subordinada ao tema “a profis-
sionalização do Exército Nacional Afegão” - que se realizou 
em Kabul, nas instalações do Corpo da Força Aérea Afegã 
em KAIA, entre os  dias 8 e 11 de fevereiro de 2014;  o 10º 
Seminário de Sargentos (Senior NCOs Seminar), que reuniu 
cerca de 400 Sergeant Majors (SGM) e Command Sergeant 
Majors (CSM), para a discussão de assuntos de interesse 
transversal aos sargentos das forças de segurança afegãs, e 
que decorreu no auditório do Kabul Military Training Center 
(KMTC), em Kabul, entre os dias 10 e 12 de dezembro; a Con-

ferência de Engenharia da ISAF que decorreu em KAIA no dia 
06 de março de 2014 e na qual foram abordados os vários 
projetos a decorrer nas ANSF e que contou com a presença, 
entre outros, do IJC, AETF-A, CSTC-A e do USFOR-A, e o 
Seminário de Lições Aprendidas da ISAF, que decorreu entre 
os dias 24 a 26 de março, em KAIA. 

O “Huddle”
Pela sua importância como reunião de coordenação 

entre as diferentes MAT que atuaram na área de responsabili-
dade do RC-C, merece ainda ser destacado o Huddle, que se 
tratou de uma reunião mensal organizada, planeada e dirigida 
pela equipa de assessoria Portuguesa, com o objetivo de pri-
vilegiar o retorno de experiências e de coordenar atividades 
entre as diferentes MAT. Trimestralmente, o Huddle foi dedi-

cado à avaliação do estado 
da KCD e brigadas, contando 
para o efeito com a presença 
dos respetivos comandantes. 
Em abril de 2014, tendo o 
RC-C identificado uma maior 
necessidade de coordenação 
da atuação das diferentes 
MAT sob a sua responsabili-
dade e tendo em vista a nova 
abordagem do IJC sobre  a 
assessoria no futuro (Functio-
nal Advising), decidiu passar a 
conduzir reuniões mensais de 
coordenação com as MAT. 
Tal iniciativa veio dirirmir a 
necessidade de existência do 
Huddle, pelo que estas reu-
niões deixaram de ter lugar.Visita à Forward Operatin Base de Deh-Sabz

Fotografia de conjunto dos participantes (MATs Portuguesa e Turcas), no último Huddle.

Briefings sobre a avaliação do estado da KCD - Huddle trimestral

Visita à Forward Operating Base de Hussein Kut

gens proferidas pelo Comandante da KCD aos seus subordi-

nados, enfatizando um conjunto de valores relacionados com 

a disciplina, formação, treino e bravura das tropas, bem como 

a manutenção de infraestruturas, equipamentos e materiais, 

essenciais à continuidade de um exército disciplinado, bem 

formado e treinado. 

Ainda no âmbito das visitas, desta vez técnicas, foram 

reconhecidos in-loco os 6 postos de controlo de entrada em 

Kabul, à responsabilidade da KCD (alpha; bravo; charlie; delta; 

echo e golf), de modo a identificar as necessidades de traba-

lhos de melhoramento das condições de proteção, segurança  

e apoio geral. 

Complementarmente ao reconhecimento in-loco,  

efetuaram-se vários reconhecimentos aéreos, onde partici-

pou o RC-C e o Branch de Engenharia do IJC. 
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Reconhecimento do 
8º CN ISAF

VIsita do Comandante do 8º CN ISAF ao Comando e EM da KCD em Pol-e-Charki

Reconhecimento ao TO
Passados cerca de três meses e meio de missão, de-

correu entre 28 de fevereiro e 5 de março de 2014 o reco-

nhecimento ao TO da equipa do 8º CN, liderada pelo futuro 

Comandante do 8º CN ISAF e Senior Advisor da MAT,  Coro-

nel de Infantaria Paraquedista Nuno Cardoso. 

Este reconhecimento teve como objetivo proporcio-

nar um conhecimento mais concreto e detalhado da missão 

e das tarefas específicas do CN e da MAT, nas diferentes 

áreas de estado-maior desenvolvidas em Teatro em apoio da 

KCD.

 Houve ainda oportunidade para a equipa do 8º CN 

ser recebida em audiência pelo Comandante, 2º Comandan-

te e Chefe do Estado-Maior da KCD. 

Adicionalmente receberam um briefing sobre a MAT 

e apresentações sobre as atividades de assessoria e da vida 

interna da MAT efetuadas pelos responsáveis pelas diversas 

áreas funcionais. 

O reconhecimento incluiu o acompanhamento das 

atividades de assessoria e de aconselhamento junto dos che-

fes de branch da KCD em Pol-e-Charki, e a participação no 

morning briefing  (briefing diário de situação) da Divisão.
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No âmbito das visitas de entidades nacionais ao Tea-
tro de Operações do Afeganistão, destacam-se as realizadas 
pelo Exmo. Major-General António Faria Menezes, Coman-
dante da Brigada Mecanizada, por ocasião da Transferência 
de Autoridade (TOA) entre o 6º e o 7º Contingentes Nacio-
nais que decorreu em KAIA no dia 11 de novembro de 2013 e 
a visita do Exmo. Tenente-General Vaz Antunes, Comandante 
do Comando Operacional Conjunto, durante o período na-
talício. 

Durante a sua missão, a MAT percorreu milhares de 

quilómetros por terras afegãs. As suas deslocações diárias 

tiveram como destino os locais onde desenvolveu as suas 

atividades de aconselhamento e de assessoria, em particular 

o Comando e EM da KCD em Pol-e-Charki, o comando e 

EM da 1ª Brigada em Darulaman e da 2ª Brigada em Pol-e-

Charki, bem como as cinco Forward Operating Bases (Chahar

-Asyab, Deh-Sabz, Hussein Kut, Bagh Daud e But Khah), no 

âmbito das inspeções ao treino operacional dos kandaks e 

para alguns campos da ISAF, em especial Camp Dogan para 

reuniões com os militares Turcos.

Durante os mais de seis meses em Teatro, o traba-

lho desenvolvido pela MAT no EM da KCD aconteceu numa 

base diária, concorrendo, através de um permanente esforço 

de cooperação entre assessores e assessorados, para um for-

talecimento da relação de confiança e consolidação a ima-

gem de elevado profissionalismo, credibilidade, dedicação e 

VIsita do Comandante do IJC, Tenente-General Anderson

Visita do Chefe do Estado-Maior do ANA, General Karimi Visita do Comandante da ISAF, General Joseph F. Dunford, Jr.

Visitas à KCD

competência dos militares que têm constituído as MAT Por-

tuguesas.

A MAT do 7º CN ISAF deu continuidade à obra dos 

camaradas que anteriormente cumpriram a mesma missão, 

defendendo os mesmos ideais, sempre pautados por valores 

que em muito têm contribuído para o desenvolvimento das 

capacidades da KCD para cumprir a sua principal missão: ga-

rantir a segurança na sua área de responsabilidade. 

Por tudo o que atrás foi referido é legítimo afirmar que 

os elementos que constituiram a MAT do 7º CN se sintam 

orgulhosos pelo sentimento do dever cumprido, uma vez que 

entregaram na sua plenitude à causa de bem-servir, honran-

do as Forças Armadas e Portugal, através do seu trabalho, 

esforço e espírito de sacrifício, contribuindo assim, para o de-

senvolvimento de uma nação, que se deseja livre e indepen-

dente, onde a paz e o desenvolvimento sejam uma realidade 

para o povo do Afeganistão.

Visita do Comandante da BrigMec à sala de trabalho da MAT

Em 10 de fevereiro de 21014, a KCD recebeu a visita 
do recém-empossado Comandante do ISAF Joint Command 
(COM IJC), Tenente-General Joseph Anderson, constituindo-
se esta como a sua primeira visita, desde a sua tomada de 
posse em 8 de fevereiro de 2014.

Do programa da visita constou um “office call” com o 
Comandante da KCD e um briefing, atividades que precede-
ram um almoço e a assinatura do Livro de Honra da Divisão.

No briefing, para além de apresentadas a sua com-
posição e organização, missões correntes e futuros desafios, 
foi abordado o Plano de Assessoria da Divisão (Qadam ba 
Qadam) sobre o qual assentaram maioritariamente as activi-
dades de assessoria da MAT, tendo o Comandante da KCD, 
referido a relevância do papel assumido pela assessoria por-
tuguesa.

O COM IJC agradeceu ao Contingente Português o 
trabalho desenvolvido e a dedicação demonstrados, reco-
nhecendo o seu papel no desenvolvimento desta Grande 
Unidade operacional do ANA.

O Tenente-General Anderson graduou-se em West 
Point em 1981, sendo actualmente o Comandante das Forças 
multinacionais no teatro de operações do Afeganistão envol-
vidas na condução de operações militares e na assistência às 
Forças de Segurança no TO. 

Em acumulação com o atual cargo, é ainda o DCOM 
das forças americanas no teatro e o Comandante do XVIII 
Airborne Corps em Fort Bragg (Carolina do Norte). 

No decurso da sua carreira esteve em operações nos 
teatros do Panamá, Albânia, Kosovo, Iraque e, agora, Afega-
nistão.

Os Excelentíssimos Oficiais Generais visitaram a Mi-
litary Advisor Team, tendo sido efetuado em ambas as oca-
siões, pelo Senior Advisor, um briefing  sobre a missão e as 
principais atividades no ambito da assessoria da MAT à KCD.

Visita do Comandante do Comando Operacional Conjunto à KCD

Visita do Comandante do ISAF Joint 
Command
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Visitas à Military Advisor Team e 
à Kabul Capital Divison
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Exposição estática das SOF afegãs - snipers

Forças do ANA que participaram no exercício

Entrevista do Senior Advisor da MAT à cadeia de televisão Al JazeeraOs elementos da MAT cumprimentam o Chefe do Estado-Maior do ANA 

No dia 29 de abril de 2014, teve lugar em Pol-e-Charki, 
o almoço de despedida entre a MAT e o Comando e EM 
da KCD.

O almoço decorreu no refeitório (DFAC) de Camp 
Black Horse e foi organizado pela equipa de alimentação 
que desde o dia 8 de abril, tem vindo a ser treinada pelo 
SAj Vitor Calado e pelo 1Sar Gil Pinela que no início de abril 
reforçaram o 7º CN  e a equipa de assessoria da MAT.

Foi presidido pelo Comandante da KCD e contou 
com a presença do Deputy Commander do IJC, Major-Ge-
neral Satta, do  Comandante do 7º CNISAF, do Senior Ad-
visor da MAT, advisors	e	 interpretes	da	MAT	e	dos	oficiais	
chefes de branch do EM da Divisão. A seguir ao almoço 
tiveram lugar os habituais discursos de despedida bem como 
a troca de presentes entre assessores e assessorados.

Despedida dos Intérpretes
No periodo da manhã, teve lugar na sala de trabalho 

da MAT, em Pol-e-Charki, a despedida dos intérpretes. 

Durante este evento, tanto o Comandante do CN, 
como o Senior Advisor dirigiram aos intérpretes palavras de 
reconhecimento e de agradecimento, elogiando o trabalho 
profissional	e	de	qualidade	desenvolvido	em	parceria	com	
os advisors da MAT. 

Em reconhecimento pelos serviços prestados, os oito 
intérpretes	foram	agraciados	com	um	certrificado	de	apre-
ciação do Senior Advisor da MAT e com um Louvor do Co-
mandante do 7º CN ISAF.

Chegada do Comandante da KCD e do Deputy Commander do IJC

Troca de presentres entre o Senior Advisor da MAT e o Comandante da KCD

One Team, one Body

Troca de presentes entre o Comandante do 7º CN e o Comandante da KCD

Entrega	de	certificados	de	apreciação	aos	interpretes	da	MAT

Almoço de despedida ente a MAT e o EM da KCD

Exercício de Demonstração de 
Capacidades Operacionais do ANA

No dia 30 de abril de 2014, decorreu em Pol-e-Charki, 
um exercício de demonstração das capacidades operacio-
nais do Exército Nacional Afegão, onde a Kabul Capital Di-
vision teve um papel determinante na execução das ações 
que materializaram este exercício de fogos reais. 

O mesmo teve por finalidade demonstrar à liderança 
afegã e ao País que as suas Forças Armadas são credíveis 
e capazes de garantir a estabilidade e segurança do Afega-
nistão, contribuindo para o seu desenvolvimento e sustenta-
bilidade.

 Este exercício reuniu meios e equipamentos das uni-
dades da KCD, da Mobile Strike Force e do Corpo da Força 
Aérea Afegã e foi comandado pelo Brigadeiro-General Noor, 
Aga Mohmand, Comandante da 2ª Brigada/KCD.

 Assistiram à demonstração de capacidades o primei-
ro Vice-Presidente Afegão, o Senhor Muh Yunnus Qanooni, o 
Chefe do Estado-Maior do ANA, os adidos militares acredi-
tados no Afeganistão, bem como outras entidades militares 
e civis. 

Mais de 20 cadeias de televisão nacionais e interna-
cionais efetuaram a cobertura mediática do exercício.

No final, o Senior Advisor da MAT, Cor Francisco Rijo, 
foi entrevistado pela cadeia de televisão Al Jazeera sobre a 
perspetiva da evolução da segurança no Afeganistão e os 
desafios que se colocarão às ANSF para que seja possível 
num futuro próximo garantir a segurança, a estabilidade e o 
progresso do país. 
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O que quer dizer PeH SAT?

PeH é a abreviatura de Pohantoon-e-Hawayee, o 

nome da Academia da Força Aérea Afegã, ou, numa tradu-

ção mais literal, a Grande Escola do Ar. A PeH, também de-

signada por Universidade do Ar do Afeganistão, encontra-se 

localizada a sul do Aeroporto Internacional de Cabul (KAIA).

Por sua vez, o acrónimo SAT significa Staff Advisory Team, i.e. 

uma equipa de mentoria e assessoria à liderança. O PeH SAT 

teve como Team Leader a Tenente-Coronel  Jurista, Anabela 

Varela, da Força Aérea Portuguesa (FAP), primeira mulher a 

comandar esta Capacidade no TO do Afeganistão.

Missão do PeH SAT?

A missão da Capacidade PeH SAT está identificada no 

NATO CJSOR (Combined Joint Statement of Requirements) e 

consiste no aconselhar, treinar e apoiar a liderança da Univer-

sidade do Ar do Afeganistão, por forma a dotar os militares da 

Força Aérea Afegã (FAA) das competências necessárias para 

atingir o sucesso operacional, através do ensino, do desen-

volvimento da liderança e das capacidades profissionais. Tal 

permitirá que haja uma Força Aérea sustentável e profissional.

Para atingir tal desiderato, a equipa de mentores que 

integra a capacidade PeH SAT trabalhou diariamente com as 

chefias da PeH - i.e. o seu Comandante, o respetivo EM e 

os principais chefes e diretores de departamentos prestando 

mentoria e assessoria no que respeita ao planeamento a mé-

dio e longo prazo, ao traçar de objetivos e estabelecer a visão 

para a PeH, na criação/reformulação do curso de formação 

de oficiais, no desenvolvimento de currículos académicos, na 

formação militar e formação de docentes e instrutores, entre 

outros. A mentoria na PeH caraterizou-se pelo trabalhar com 

as contrapartes afegãs “shohna-ba-shohna”, o que em Dari 

significa ombro a ombro e se tornou o lema da PeH SAT. 

 

Quem Integra esta Capacidade?
 

A capacidade PeH SAT do 7º CN ISAF,  foi original-

mente constituída por 5 elementos da FAP. Por despacho de 

Sua Excelência o General CEMGFA a Capacidade PeH SAT 

foi reforçada com 5 militares da FAP que chegaram ao TO no 
início de janeiro de 2014. 

Air Force (USAF). 

Considerando a retirada até final de 2014 da NATO 

do Afeganistão prevê-se a desativação da 738th AEAS em 1 

de agosto de 2014. 

O organograma seguinte ilustra o referido anterior-

mente:

Que funções desempenham os mili-
tares do PeH SAT?

Com a realização da PeH Shura em dezembro de 

2013 implementou-se uma nova visão para a PeH: uma Uni-

versidade do Ar que selecionará e formará superiormente os 

oficiais da Força Aérea Afegã, garantindo a formação subse-

quente aos praças e sargentos, o que permitirá dotar os mi-

litares de competências técnicas e de liderança numa Força 

Aérea Afegã independente. Neste sentido, a 738th AEAS foi 

então reestruturada para responder a esta nova realidade, 

estando agora organizada de acordo com a seguinte figura:

Assim, a atividade de mentoria dos elementos da ca-A PeH - Pohantoon - e - Hawayee

“Every soldier must know before he goes into battle, how the little battle he is to fight fits into the larger picture, and how 

the success of his fighting will influence the battle as a whole.” 

Field Marshall Bernard Montgomery

PeH SAT Team - 1º Dia de neve

Onde se integra a PeH SAT?
De acordo com o estabelecido no CJSOR a compo-

nente PeH SAT encontra-se sob a tutela da ISAF,  na estrutura 

da Nato Training Mission – Afghanistan (NTM-A), cuja missão 

é mentorar e assessorar as Forças Armadas e de Segurança 

do Afeganistão, com o objetivo de assegurar a sua inde-

pendência e autonomia face à ajuda estrangeira, mantendo 

elevados níveis de proficiência.

 Na estrutura da NTM-A a 438th Air Expeditionary 

Wing (438th AEW), é responsável pelo apoiar e assessorar 

a Força Aérea do Afeganistão. Na dependência direta desta 

Wing está a Esquadra 738th Air Expeditionary Advisory Squa-

dron (738th AEAS), responsável pela mentoria na PeH e na 

qual funcionalmente se insere a capacidade PeH SAT.

 A 738th AEAS foi ativada em 28 de outubro de 2008, 

contando desde então com a componente portuguesa e 

de outros países da coligação, mas atualmente é composta 

apenas por militares de nacionalidade portuguesa e norte-a-

mericana: 10 elementos da FAP e 14 militares da United States 
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pacidade PeH está dividida pelas seguintes áreas:

•	 Chefe de Estado Maior – a assessoria é efetuada ao 

Chefe de Estado-Maior da PeH, um dos pilares de su-

porte de toda a estrutura da Academia da Forca Aérea 

Afegã de quem dependem diretamente os departa-

mentos de Pessoal (S1), Informações e Segurança (S2), 

Operações (S3), Logística (S4), Planeamento (S5), Comu-

nicações e Sistemas de Informação (S6) e Finanças (S8);

•	 OCS  – nesta área a assessoria é prestada ao Diretor do 

Officers Candidate Shcool visando o desenvolvimento 

curricular académico e militar das disciplinas a lecionar, a 

definição dos requisitos de seleção e avaliação dos do-

centes, a elaboração de calendários e horários escolares 

e outras atividades essenciais à implementação de um 

curso de oficiais para jovens oriundos da vida civil;

•	 Formação Militar – a assessoria ao Diretor do Depar-

tamento de Formação Militar visa o desenvolvimento 

e implementação de um largo espectro de cursos de 

qualificação/especialização e promoção na FAA;

•	 Formação de Formadores – esta assessoria é presta-

da ao Diretor do Departamento de Uniformização e 

Avaliação de Formação de Formadores/Instrutores no 

que concerne à criação de cursos de qualificação que 

permitam a certificação de todos os instrutores visando 

atingir um nível elevado de conhecimento e proficiên-

cia;

•	 Ensino Superior – asses-

soria ao Diretor do Departamento 

de Ensino Superior no que respei-

ta ao processo de transformação 

da PeH num Estabelecimento 

Militar de Ensino Superior, reco-

nhecido pelo Ministério do Ensino 

Superior Afegão. Este programa 

visa a oferta de cursos superiores 

em Ciências Militares Aeronáuti-

cas devidamente credenciados, 

nas áreas de Engenharia, Ciências 

e História Militar.

As funções referidas an-

teriormente são realizadas com 

os parceiros da coligação num 

espírito de equipa que se estende 

além da missão cumprida na PeH. A camaradagem e a con-

vivência salutar estende-se às horas de lazer valorizando-se 

também, o aspeto social, aliás de extrema importância para 

os americanos, pelo que foram promovidas diversas ativida-

des de confraternização, entre as quais se destacam:

•	 Christmas in Kabul dia de atividades para os militares da 

438th AEW e da 738th AEAS, na qual se inclui o PeH SAT, 

dedicado a criar um espírito natalício entre todos os mi-

litares que passam essa quadra longe das suas famílias, 

enquanto servem os seus países destacados em KABUL 
De realçar a troca de prendas entre os vários militares, a 
scavenger hunt e a entrega de presentes enviados por 
instituições de solidariedades norte-americanas;

•	 Rotational Interviews, que no âmbito da cooperação 
entre a PeH e o Immersion English Language Training 
Center (IELTC), deram origem a diversas entrevistas en-
tre os alunos afegãos e os elementos da PeH SAT, com 
o objetivo de aumentar a proficiência em língua Ingle-
sa dos formandos, bem como fornecer alguma cultural 
awareness sobre a pátria de Camões;

•	 Operation Gratitude, na qual os militares portugueses 

Assessoria ao PeH - Chief of Staff,  LTc Matiullah Mentoria no Finance Departement do PeH

Visita de trabalho no âmbito do OCS

Mentoria ao Diretor do Departamento de Uniformização e Avaliação de Formação de Formadores (Tenente-Coronel Raouff)

Mentoria ao Maintenance Department com a Lockheed Martin Entrega de Diplomas no Maintenance Derpartment

foram incluídos na distribuição de lembranças enviadas 
pela população e empresas americanas às suas tropas 
destacadas;

•	 Vários desportos e atividades lúdicas, nomeadamente 
futebol, voleibol, matraquilhos, cartas, churrascos e ou-
tras atividades.

Oferta do Patch da PeH ao Comandante da Força Aérea Afegã, 
Coronel Rahmaan

Rotational Interviews no IELTCAssessoria no Departamento de Formação Militar, com o 
Diretor Coronel Ziaullah

Treino de tiro de manutenção no KMTC
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aprontamento as seguintes:

• Receber e integrar, a todo o tempo, os militares no 
7º CN ISAF, coordenando os aspetos administrativos e 
efetuar o levantamento de necessidades de formação;

• Garantir que todos os graduados do 7º CN ISAF cum-
prissem a formação online, de pré-projeção para o TO 
do Afeganistão;

• Realizar um exercício preparatório da CREVAL, na 
semana/dias anteriores ao exercício final de apronta-
mento;

• Aproveitando uma data relevante efetuar uma ação 
de convívio com as famílias dos militares.

• O conhecimento do ambiente operacional, sendo de 
destacar as situações de insurgência e inside the wire 
threats bem como os aspetos culturais (cultural aware-
ness);

• A consolidação e prática das Tactics, Techniques and 
Procedures (TTP) incluindo aquelas a aplicar na utiliza-
ção de viaturas descaracterizadas;

• O treino integrado, assim como as ações de formação 
complementadas com palestras;

• O tiro individual e coletivo;

• A educação física militar;

• A condução defensiva, ofensiva e evasiva;

• A manutenção das capacidades e níveis de treino ad-
quiridos;

• A garantia e em tempo oportuno de todos os pro-
cedimentos administrativo-logísticos necessários ao 
aprontamento e à projeção da força;

• A preparação do 7º CN ISAF para avaliação (CREVAL).

Contingente Nacional em três fases, orientando o trei-

no em função dos seguintes fatores: natureza e ca-

racterísticas da operação, missão e características da 

Área de Operações (AOp).

Fase I (Inicial) – Visou cumprir os procedimentos admi-

nistrativo-logísticos, sanitários, técnicos e táticos necessários 

De acordo com a intenção do Comandante do CN, 

o aprontamento teve três fases, no qual as capacidades do 

7º CN executaram as tarefas de cariz administrativo-logístico, 

sanitário, técnico e tático, iniciando por uma base de obten-

ção de qualificações/proficiência individual, continuando para 

o nivelamento do conjunto e treino integrado.

Foi ainda definido um end state, onde no final do 

aprontamento, todo o efetivo do CN, deveria estar familiariza-

do com a situação, condicionantes e enquadrantes do TO e, 

conhecer as tarefas a desempenhar e o battle rhythm exigido, 

executando-as de forma segura e proficiente.

O conceito do Comandante do CN foi o de prepa-

rar técnica, física e psicologicamente os militares do 7º CN 

dotando-os com as competências técnico-profissionais ne-

cessárias ao cabal desempenho das suas tarefas no TO, no 

quadro dos compromissos internacionalmente assumidos por 

Portugal, nomeadamente para:

• Aconselhar, assistir e assessorar as unidades das ANSF, 
com vista ao seu emprego operacional;

• Ministrar instrução básica e complementar, formar 
formadores e assessorar as ações de formação nos 
Centros de Formação das ANSF;

• Garantir a gestão e o controlo dos materiais, eqpa-
mentos e munições à disposição do 7º CN;

• Garantir a sustentação e proteção do 7º CN;

• Apoiar outros militares em missão no TO do Afeganis-
tão, quando necessário;

• Planear, organizar e coordenar o aprontamento do  

ao aprontamento e caracterizou-se pelas atividades de treino 
específico de cada capacidade.Fase I A – Iniciada a 20MAI3, 
com a concentração planeada na BrigMec do Comandante 
do 7º CN, do Senior Advisor (da capacidade AT Cap Div HQ), 
do Commander Advisor (da valência AT de nível Batalhão) e 
do comando e estado-maior da UnAp. 

Fase I B – Iniciada a 15JUL3, com a concentração pla-
neada na BrigMec, além das capacidades referidas anterior-
mente, do restante efetivo da MAT e do PelApSvc/UnAp.

Fase II (Treino Conjunto) – Com início a 16SET3 e tér-
minus a 27OUT3, com a concentração planeada na BrigMec 
de todas as Capacidades (exceto a CIM); caraterizou-se pelo 
desenvolvimento do treino integrado para a preparação e 
treino de tarefas comuns tendo em conta a especificidade, 
nível e tipo de ameaças e riscos no TO.

Fase III (Final) – Decorreu na BrigMec de 28OUT3 a 
10NOV13 e foi materializada pela preparação para a proje-
ção para o TO, nomeadamente a consolidação das listas de 
pessoal e material para a projeção, de acordo com as datas 
definidas para os voos de projeção.

Foram ainda consideradas como tarefas-chave do 

Aprontamento da Força
Generalidades.

34 -  Aprontamento da Força

Inicio do aprontamento do 7º CN ISAF

Instrução de tiro com Esp.Aut. G3

Curso de TEMPAR

Instrução todo-o-terreno

Instrução de  MP browning .50
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15. As relações com os OCS;

• Preparar o 7º CN para a execução das tarefas no âm-
bito das OAP e de COIN, bem como para operações 
de âmbito convencional;

• Conferir à formação e ao treino operacional o máximo 
rigor, realismo e exigência, atendendo ao escrupuloso 
cumprimento das normas de segurança em vigor;

• Aproximar, na máxima da extensão possível, o treino 
operacional do battle rhythm do TO do Afeganistão, 
de modo a melhor contribuir para o aprontamento 
do 7º CN;

• Praticar, normalizar e rotinar os procedimentos de con-
duta operacional e as Rules of Engagement (ROE) es-
tabelecidas para a operação da ISAF. 

• Garantir a execução de um programa de tiro adequa-
do à missão, incluindo tiro em ambiente de trabalho e 
dinâmico com base nas TTP, bem como executar as 
tabelas de tiro previstas para o armamento constante 
da Estrutura Orgânica de Material (EOM) do 7º CN, vi-
sando em última análise operar o armamento presente 
no TO do Afeganistão, efetuar as operações de segu-
rança, municiar a arma, disparar, descarregar a arma e 
resolver as causas de falha de disparo mais comuns.

• Introduzir no âmbito da formação e treino operacional 
o processo de lições aprendidas.

36 - Aprontamento da Força

Treino de TTP - reação a um ataque complexo. 

• A orientação do programa de treino operacional tendo 
como principais fatores:

1 - A missão;

2 - O ambiente operacional, sendo de destacar as situa-
ções de insurgência e inside the wire threats;

3. A natureza da operação;

4. As Características da AOp;

5. Os tipos de ameaça mais prováveis;

6. Possibilidades e características das forças em pre-
sença no TO do Afeganistão;

7. As operações de informação (Informação Pública);

8. As Regras de Empenhamento da Força (ROE) em vi-
gor na ISAF;

9. A doutrina e procedimentos estabelecidos para as 
Operações de Apoio à Paz (OAP) e Counter Insur-
gency (COIN);

10. A missão específica de cada uma das Capacidades;

11. A preparação individual em língua Inglesa;

12. A especificidade dos equipamentos a utilizar;

13. Os procedimentos e técnicas de segurança perante 
engenhos explosivos, nomeadamente a Counter - 
Improved Explosive Devices (C-IED);

14. O tempo disponível para o aprontamento;

Intenção do Comandante para a for-
mação e treino

O Plano de Formação e Treino visou garantir o treino 

específico do 7º CN ISAF, orientado para a obtenção dos 

requisitos operacionais a nível individual e coletivo (Táticas, 

Técnicas e Procedimentos, correspondentes às Tarefas Es-

senciais ao Cumprimento da Missão – TECM).

Para o treino individual concorreu o treino a realizar, 

a formação a ministrar (cujas entidades responsáveis foram 

internas e externas à BrigMec), bem como as qualificações 

obtidas previamente pelos militares nomeados para o 7º CN 

ISAF.

Para o treino coletivo, a preparação do 7º CN ISAF foi 

conduzida de forma a possibilitar a integração, a preparação 

e a proficiência de todas as capacidades. Esta fase culminou 

com um exercício final de aprontamento tão próximo do 

real quanto possível, simulando o battle-rhythm real.

Foi considerado fundamental:

• Garantir, ao nível individual, o cumprimento dos ní-

veis de desempenho referentes aos requisitos operacio-

nais exigidos para a missão;

• Garantir, ao nível coletivo, a integração de todas as 

capacidades do 7º CN ISAF visando a consolidação e a 

sistematização dos conhecimentos sobre a ISAF, o TO 

do Afeganistão e a responsabilidade das diversas capa-

cidades que constituíram o CN; 

O treino coletivo das TTP, a promoção da coesão e ar-

ticulação funcional das diversas capacidades em apron-

tamento, constitui objetivo essencial.

Conceito do Comandante para a 
formação e treino

Integrar no programa de formação e treino a exe-
cução de tarefas específicas no quadro das Operações no 
âmbito do Art.º 5º do Tratado de Washington (operações 
convencionais), a instrução de tiro e educação física, orien-
tados para a missão, garantindo a prontidão requerida e os 
padrões de eficiência exigidos.

Integrar no aprontamento esclarecimentos sobre a es-
pecificidade do TO, a definição e implementação das rotinas 
diárias e modo de vida no TO, a formação linguística indi-
vidual e relacionamento com os Órgãos de Comunicação 
Social (OCS). 

Realizar o treino operacional de forma sequencial, do 
treino e competências individuais para o treino das tarefas e 
competências coletivas.

Constituíram parâmetros orientadores para o planea-
mento e execução do programa de treino operacional:

• O cumprimento escrupuloso das normas de segurança 
em vigor;
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Distinguished Visitors Day (DVD), integrando a realização de 
uma demonstração de capacidades do 7º CN ISAF.

Durante a Fase I, o cenário desenhado para o exer-
cício visou criar as circunstâncias necessárias ao estabeleci-
mento de um ambiente que proporcionasse aos elementos 
do 7º CN as condições adequadas para planear as tarefas 
e missões essenciais no âmbito do seu emprego no teatro 
de operações afegão. Neste âmbito e com o propósito de 
retratar o mais fielmente possível o atual ambiente operacio-
nal do país, o cenário desenvolvido teve por base a área de 
operações da província de Kabul, transposta para o TN, ten-
do sido recriada no CMSM uma réplica da toponímia dos lo-
cais da cidade de Kabul, onde se encontram implementadas 
as infraestruturas do aquartelamento do 7º CN ISAF (KAIA), 
do Quartel-General (QG) da 111th Kabul Capital Division (Pol
-e-Charki e da Academia Militar da Força Aérea Afegã (KAIA 
sul), locais onde as capacidades do CN desenvolvem as suas 
atividades de apoio ao 7 CN ISAF e de assessoria e treino 
às ANSF.

Foi ainda tido em consideração os aspetos econó-
micos, militares, culturais e sociais do país, desenvolvidos a 
partir de fontes abertas, que se destinaram a estabelecer as 
condições específicas com que os militares do CN se pode-
riam vir a confrontar após a sua projeção para o TO.

Durante o decorrer do Field Training Exercise (FTX), 

pretendeu-se testar e validar a capacidade de resposta do  
7º CN a situações que permitissem o planeamento, o con-
trolo e a conduta de operações táticas no âmbito das TTP,  
associadas à proteção da Força. 

Para além da execução de TTP, o Exercício KABUL 
132, incluiu no seu programa várias sessões de Situational Trai-
ning Exercise (STX), lideradas por quadros com experiência 
de	assessoria	e	de	treino	em	território	afegão,	com	a	fina-
lidade	 de	 no	 âmbito	 da	 atuação	 específica	 de	 cada	 uma	
das capacidades, promover o estudo e posterior debate na 
procura da melhor solução para a resolução de situações 
reais ocorridas no TO.

Combat Readiness Evaluation
Última etapa de um ciclo de preparação que se ini-

ciou com o aprontamento do Comando e Estado-Maior do 
CN em 20MAI13 e que prosseguiu com o inicio das diferen-
tes fases de aprontamento. 

A CREVAL à Força Nacional a destacar para o TO 
no início do mês de novembro de 2013, realizou-se nos dias 
21 e 22 de outubro de 2013 por uma equipa multidisciplinar 
composta por inspetores da IGE, dos Órgãos Centrais de 
Administração e Direção (OCAD) e das Unidades/Estabele-
cimentos/Órgãos (UEO) do Exército, com a responsabilida-
de de nos termos do Plano Anual de Inspeções do Exército 
(PAIE) para 2013, aprovado por despacho de S.Exª o General 

CEME,	de	 14DEC12,	avaliar	e	verificar	o	nível	de	 formação	
e o estado de prontidão das capacidades do Contingente 
Nacional para a missão no Afeganistão.

Distinguished Visitors Day 
O planeamento do Exercício KABUL 132 comtem-

plou a execução de um Distinguished Visitors Day (DVD) a 

decorrer em 23out13, na Brigada Mecanizada com um pro-

grama de atividades que comtemplou uma demonstração 

de capacidades do 7º CN, construída com base num cenário 

que materializa a resposta a uma ação de Insider Threat (IT) 

e a um ataque complexo durante o decorrer de uma sessão 

de assessoria ao EM da KCD, envolvendo elementos da MAT 

e da CProt do 7º CN. 

A delegação que assistiu à demonstração de capa-

cidades foi constituída pelo Exmo. Tenente-General Vaz An-

tunes, Comandante do Comando Operacional Conjunto, do 

EMGFA, pelo Exmo. Tenente-General Hernandez Jerónimo, 

Comandante das Forças Terrestres, pelos Exmos Majores-

Generais António Menezes e Fernando Serafino, Coman-

dantes da Brigada Mecanizada e da Brigada de Reação Rá-

pida e pelo Exmo Contra-Almirante Picciochi, Comandante 

do Corpo de Fuzileiros, entre outros entidades militares dos 

três Ramos das Forças Armadas.

Exercício Kabul 132

O	Exercício	KABUL	132	foi	o	exercício	final	de	apron-
tamento do 7º CN ISAF,  Unidade a ser empregue como 
Força Nacional Destacada  no TO do Afeganistão, por um 
período de 6 meses, compreendido entre novembro de 2013 
e maio de 2014.

Decorreu na semana de 17 a 23 de outubro de 2013, 
no Campo Militar de Santa Margarida (CMSM),  foi planea-
do pelo Comando e Estado-Maior da BrigMec e conduzido 
com	a	finalidade	de	treinar,	avaliar	e	validar	as	capacidades	
que constituem a estrutura do 7º CN ISAF, no desempenho 
das tarefas que lhe forem cometidas no TO do Afeganistão, 
criando	simultaneamente	as	condições	para	a	sua	certifica-
ção por parte da Inspeção Geral do Exército (IGE).

O exercício KABUL 132 desenrolou-se em três fases 
distintas:

Fase I – De 17 a 20UT13 e que se desenvolveu sob 
a forma de LIVEX e do tipo FTX/STX, recriando na máxima 
extensão as condições às quais o 7º CN estará exposto no 
TO do Afeganistão, nomeadamente através de um battle 
rhythm idêntico.

Fase II – No período de 21 a 22OUT13 e que consistiu 
numa Combat Readiness Evaluation (CREVAL), da responsa-
bilidade da Inspeção Geral do Exército (IGE).

Fase III - No dia 23OUT13, com a execução de um 



40 - Aprontamento da Força

Unidade de Apoio

Os 76 militares que constituiram a Unidade de Apoio, 

estavam divididos em três subunidades distintas, sendo: O Es-

tado-Maior com a responsabilidade administrativa, logística e 

de planeamento, uma subunidade de apoio com o Pelotão 

de Apoio de Serviços e a Companhia de Proteção, com uma 

responsabilidade operacional tanto ao nível de EM no planea-

mento das missões como ao nível tático, na condução das 

operações de proteção e segurança.

O início do aprontamento do 7º CN, foi marcado 

pela apresentação dos primeiros militares, a 20 de maio de 

2013, no Quartel da Cavalaria (QCav) na BrigMec. Para além 

do Comandante do CN, do Senior Advisor para a Military 

Advisor Team e do Comandante da UnAp, apresentaram-se 

também os militares que composeram o EM, dando-se iní-

cio a todo um conjunto de tarefas e ações próprias de um 

aprontamento. O aprontamento para o TO do Afeganistão 

obedeceu a um conjunto de ações ligeiramente diferentes 

dos aprontamentos a que estavamos habituados, não só pelo 

caráter específico do TO, como também pela composição 

conjunta do CN, com capacidades muito diferentes na sua 

composição e nas tarefas a desempenhar no Teatro abran-

gendo os três Ramos da Forças Armadas, o que, por si só, 

exige uma adaptação em termos administrativo – logísticos, 

diferente em cada um dos Ramos. Este foi o primeiro desa-

fio do EM, sendo de destacar que os fatores referidos ante-

riormente tiveram de ser conjugados com a necessidade de 

planeamento das ações de formação específicas para cada 

capacidade ou subunidade.

A UnAp funcionou como o verdadeiro motor do CN, 

tanto no aprontamento, o qual, para além de toda a docu-

mentação administrativa e logística, foi também responsável 

pelo planeamento de todas as ações de formação, pela com-

posição e elaboração das Normas de Execução Permanente 

(NEP) do CN e pela organização e preparação documental 

para a inspeção e certificação do CN, efetuada pela Inspeção 

Geral do Exército no exercício final de aprontamento, como 

no TO. 

Já no TO, a UnAp garantiu, com o EM, as suas funções 

específicas de planeamento e execução, o PelApSvc, através 

da Secção de Comunicações (SecCom), garantiu não só as 

comunicações internas (telefones, internet e rede dados do 

Exército) como também as comunicações externas, através 

das viaturas (rádios, telefones satélite e inibidores de frequên-

cia); garantiu, através da Secção de Manutenção (SecMan), o 

normal funcionamento das 41 viaturas utilizadas por todas as 

capacidades e, com a Secção Sanitária (SecSan), garantiu o 

apoio Sanitário de ROLE 1 e o acompanhamento dos militares 

do CN até ao ROLE 3.

Com a CProt, garantiu o transporte, a proteção e a 

segurança de todos os militares do CN, com especial desta-

que para a MAT. 

A retração do CN também se constituiu como um 

verdadeiro desafio à Unidade de Apoio, não só pela neces-

sidade de se fazer a retração em três voos, sendo dois deles 

em voos comerciais, como também pela necessidade de se 

fazer a separação e entrega dos materiais que foram passa-

dos para o  8º CN e dos materiais excedentários que foram 

entregues, contentorizados e palatizados para o Regimento 

de Transportes. 

Desde o primeiro dia que a Unidade de Apoio do      

7º CN ISAF se constituíu como uma Unidade coesa e com 

verdadeiro espírito de missão, e à medida em que íam sendo 

superadas as tarefas atribuídas, mais forte se tornava, sempre 

sob o lema “Confia, mas Confirma”.

Tenente-Coronel Pires da Silva, Comandante da Unidade de Apoio 
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Estado-Maior
 Secção de Pessoal

· A Secção de Pessoal é constituída por um Oficial da 
Marinha e um Sargento do Exército. 

· Esta Secção iniciou a sua atividade logo na primeira 
fase do aprontamento, a 20 de maio de 2013, com o registo 
individual de todos os militares que se apresentavam na 
Unidade Aprontadora, BrigMec. Este foi o primeiro passo do 
inprocessing a que todos os militares do 7º CN foram sujeitos. 

· Para além dos processos tratados diretamente 
com os militares do 7º CN, houve a necessidade de efetuar 
contactos diretos com o Comando da Brigada Mecanizada 
(CmdBrigMec), nomeadamente para a obtenção dos 
Passaportes Especiais dos militares do Exército, assim como 
para a criação da Unidade no sistema Gestão Recursos 
Humanos (GRH). Em ambas as situações, o processo iniciou-
se através do CmdBrigMec; no caso do GRH, solicitou-se à 
Direção de Administração de Recursos Humanos (DARH) 
a criação do 7º CN ISAF no sistema; na situação dos 
Passaportes Especiais, foi solicitada, à Repartição de Apoio 
Geral do Estado-Maior do Exército (RAG/EME), a marcação, 
no Ministério da Administração Interna (MAI), das datas para 
os militares se apresentarem e procederem à emissão dos 
mesmos. 

· Ainda durante as fases concernentes ao 
aprontamento, a Secção de Pessoal foi responsável por 
realizar, controlar e verificar todas as tarefas de pessoal 
inerentes ao aprontamento da força.

· No TO, a Secção de Pessoal deu continuidade a 
todos os procedimentos e tarefas administrativas exigidas 
para a missão; algumas dessas tarefas necessitavam da 
coordenação com entidades de “Camp NORTH KAIA”, 
ou mesmo de outros contingentes, nomeadamente o 
requerimento das medalhas “NATO Non-Article 5 Medal”.

· Outro dos processos conduzidos, neste caso 
com a ISAF, foi a emissão dos “Visa Exemption Certificate”, 

obrigatórios para a entrada e saída do Afeganistão em voos 
civis, sendo necessário o envio da listagem dos militares e, 
posteriormente, a apresentação dos Passaportes Especiais e 
respetivos ID Card. 

· A Secção de Pessoal teve ainda muitas outras tarefas, 
todas elas conduzidas e realizadas com o intuito de apoiar 
o comando e os militares do CN através de uma rigorosa 
gestão dos recursos humanos existentes, destacando-se, 
entre outras, o apoio ao Comandante do CN em cerimónias 
protocolares e na renovação dos contratos dos intérpretes 
ao serviço das capacidades do CN, bem como à realização 
e gestão  dos respetivos processos administrativos.

· A Secção de Pessoal foi ainda responsável por 
coordenar as atividades de moral e bem-estar, promovendo, 
juntamente com as várias capacidades, eventos didáticos, 
cultivando a moral dos militares do Contingente. A festa dos 
aniversariantes foi um bom exemplo, tendo-se realizado com 
periodicidade mensal (último domingo do mês), concentrando 
todo o CN, a fim de saudar os aniversariantes, aproveitando o 
momento para anunciar e felicitar os vencedores dos eventos 
realizados nesse mesmo mês.

· A Secção de Pessoal garantiu ainda,  através da 
Secretaria do Comando, a execução das Ordens de Serviço, 
do CN, o processamento e arquivamento de documentos, 
a emissão e o registo das Guias de Marcha, o controlo da 

correspondência (recebida e expedida), de e para o 7º CN 
e o Serviço Postal no Regimento de Transportes, através do 
Serviço Postal Alemão.    

 Secção de Logística   
· “… a Logística contribui de forma decisiva para 

constituir e manter o potencial de combate das unidades, 
o mérito e a importância das suas actividades no apoio à 
concretização das operações militares…”    

· Sendo o apoio logístico de uma FND uma 
responsabilidade Nacional, o 7º CN, através da missão e da 
organização internacional onde esteve inserido, garantiu o 
seu apoio, através de uma logística conjunta e combinada, 
designadamente através de memorandos de entendimento 
(MoU) e de acordos técnicos (TA), essenciais no complemento 
do apoio logístico ao Contingente Nacional durante o 
cumprimento da sua missão em TO.

· A responsabilidade do aprontamento do 7º CN 
recaiu sobre a BrigMec, representada pelo seu Grupo 
de Carros de Combate (GCC), que garantiu todo o apoio 
Administrativo-Logístico, (AdmLog) permitindo assegurar e 
resolver os problemas AdmLog que foram surgindo ao longo 
do aprontamento.

· A Secção de Logística teve como missão garantir o 
apoio logístico às diversas capacidades do 7º CN, assegurando 
no tempo e no local certo as suas necessidades, de forma a 
desempenharem eficazmente a missão que lhes foi confiada.

· Desde cedo se foram aprontando e planeando 
ações, designadamente a preparação de toda a operação 
de terminal, reunindo os materiais já adquiridos, requisitando e 
recebendo outros materiais com destino ao TO. 

· A componente logística foi crucial na fase final do 
aprontamento, momento em que foram elaborados diversos 
planos que contemplavam a movimentação de meios 
materiais e humanos, com a definição de locais, horários e 
responsabilidades, tendo como momentos chave os dois 
voos de projeção do Contingente para o TO.

· Na chegada ao TO, a 03 de novembro de 2013, a 
Secção de Logística sofreu um ajustamento na sua Estrutura 
Operacional de Pessoal (EOP), por forma a reforçar a equipa 
inicial. Todas as tarefas de gestão e controlo dos materiais, 
equipamentos, armamento e munições, manutenção de todas 
as infra-estruturas e reabastecimento das várias Capacidades 
do 7º CN, foram asseguradas pela Secção de Logistica.

· Ao longo dos cerca de seis meses, merecem ser 
destacadas as operações de terminal, que contaram com 
uma equipa de cinco militares, que prepararam, paletizaram 
e preencheram as Listas de Mercadorias Militares (LMM) 

de todas as mercadorias que saíam do TO por voo de 
sustentação e rendição para Portugal. 

· No que se refere ao apoio real, os pedidos solicitados 
ao TN foram satisfeitos na sua generalidade, permitindo 
manter e melhorar as Capacidades operacionais do CN.

· Os alojamentos, banhos e outros serviços, no âmbito 
do moral e bem-estar, são uma responsabilidade nacional. 
Em KAIA, os serviços de alimentação confecionada, água 
e lavandaria, foram garantidos por empresas contratadas 
pela NATO Support Agency (NSPA), a qual dispõe de uma 
delegação neste campo. O apoio AdmLog referido é 
disponibilizado ao abrigo de memorandos de entendimento, 
ou de acordos técnicos com outras forças, nomeadamente, 
francesa (Hospital em KAIA) e Norte-Americana (viaturas 
HMMWV M115A1). 

· A Classe III NATO, respeitante aos reabastecimentos 
de combustíveis, garantiu estes últimos, em KAIA, através 
da Nordic Camp Supply (NCS Fuel). A Secção de Logística 
procedeu à validação dos documentos originais, em termos 
de execução do serviço e encaminhamento dos custos para 
o Comando da Logística.

· Os abastecimentos da classe IV NATO, designa-
damente os materiais de construção, foram adquiridos, 

prioritariamente, no TO, no mercado local.
· A Classe V NATO, referente às munições, que se 

encontravam no Paiol em KAIA, são uma responsabilidade 
Nacional. 

Organização e Estrutura da Unidade de Apoio do 7º CN ISAF

“Staff” da Secção de Pessoal

1Ten ST FZ Pereira e SAj Inf Gonçalves 1Sarg Cav Oliveira / Cap TTrans Cordeiro / 1Sarg FZ Gouveia

Apoio Logistico ao 7º CN ISAF
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· A maior parte dos sobressalentes necessários 

para as viaturas HMMWV foram fornecidos de acordo 

com o TA com os EUA, através da requisição CC35 US; as 

manutenções foram realizadas na área de manutenção do 

CN. Houve a necessidade de proceder à entrega de duas 

viaturas HMMWV aos EUA por necessitarem de intervenção 

de manutenção num escalão mais elevado. Para as restantes 

viaturas, os sobressalentes foram adquiridos, por norma, à 

empresa civil certificada pela NATO chamada “No Lemon”. 

· Os restantes artigos necessários, nas diversas 

Classes, na sua maioria, foram adquiridos diretamente no 

mercado local, através de fornecedores localizados em KAIA.

· Da análise à EOM do 7º CN em relação à EOM 

do 8º CN, resulta uma grande quantidade de artigos 

excedentários (cerca de 30 Ton). Esta situação envolveu a 

necessidade de meios humanos para apoiar a sua paletização 

e contentorização, tendo sido tais tarefas atribuídas a uma 

equipa de militares do 7º CN e do Regimento de Transportes. 

· O 7º CN paletizou e contentorizou todo o material 

excedentário (incluindo a elaboração das LMM), de forma a 

ser retraído em dois voos de sustentação já definidos, ou em 

possível capacidade sobrante de outras nações. Os trabalhos 

iniciaram-se após o TOA a 12Mai14 e decorreram até 29Mai14.

· É de referir que o 7º CN teve um voo de sustentação, 

realizado em 19Dec13, e por forma a utilizar ao máximo a 

capacidade sobrante de transporte de carga da aeronave 

C-130, retraiu cerca de 8.600Kg de material excedentário, 

tendo a operação sido aprovada superiormente. 

· Todos os objetivos na área da Logística foram 

cumpridos, sobretudo o apoio e a sustentação da manobra 

operacional, a manutenção e a melhoria da qualidade de vida 

dos militares. A transferência de cargas e procedimentos para 

o 8º CN atingiram os níveis de ambição definidos. 

Capitão Cordeiro - Chefe da Secção de Logística

Secção Financeira

A Secção Financeira (SecFin), constituída por dois ele-

mentos, desempenhou um papel preponderante na vida inter-

na da UnAp e do próprio CN.  Foram estes dois elementos os 

responsáveis pelas aquisições de materiais, bens ou serviços 

de que o CN necessitou, quer durante o aprontamento quer 

durante a missão no TO. Uma vez que estávamos localizados 

em KAIA, o nosso “Shopping Center” de eleição foi o merca-

do afegão montado dentro do campo e os PX locais. Neste 

TO, foi difícil o acesso a bens de qualidade e os artigos que 

existiam eram altamente inflacionados. Foi neste contexto 

que tivemos de saber ser negociadores, pois numa terra onde 

o dinheiro não tem todo o mesmo valor, é necessário saber 

ser comerciante. As leis do mercado não existem, todos os 

comerciantes conseguem vender o que pretendemos com-

Secção Financeira - Cap AdMil Tavares e 1Sarg AdMil Alves

prar, desde que estejamos dispostos a pagar o que é pedido.

Uma nota de 100€ nova vale mais do que duas de 

50€. O poder negocial é influenciado pelo caráter da cada 

comerciante e pelo tipo de dinheiro utilizado para fazer os 

Pelotão de Serviços da Unidade de Apoio do 7º CN ISAF

pagamentos. Como já foi referido, é diferente negociar um 

preço, de um artigo ou serviço, se formos pagar com uma 

nota “grande” ou “pequena”, com uma nota mais usada ou 

nova. Os portugueses, por norma, conseguem fazer bons ne-

gócios, sempre à custa da cordialidade e da educação, ca-

raterísticas do ser português, às quais se junta um copo de 

chá tomado em conjunto com o comerciante. É de realçar a 

cooperação com militares de outras Nações.

Perante as diversas formas de trabalhar, houve a ne-

cessidade de nos adaptarmos e superarmos as barreiras que, 

muitas vezes, vão para além da língua. Franceses, America-

nos, Dinamarqueses, Checos, Belgas e Turcos são apenas 

uma amostra dos militares com quem tivemos o gosto de, 

mais do que uma vez, trocar um aperto de mão, como forma 

de agradecer o apoio prestado.

Foi também esta interação que contribuiu para o cum-

primento da nossa missão, além de um enriquecimento pes-

soal inquestionável. Além de todas estas tarefas e interações 

voltadas para o exterior, esta secção teve também um papel 

importante no que respeita ao moral dos militares, através do 

pagamento do suplemento de missão sempre no mesmo dia 

do mês, ainda que, por vezes, fosse necessário realizar uma 

gestão de tesouraria.  No que diz respeito às despesas fixas, o 

CN teve encargos com o pagamento do contrato de Internet, 

os contratos com os intérpretes, o contrato de TV e o con-

trato com a DHL – correios alemães. Todas estas despesas 

representaram 49% do total das despesas de cada trimestre. 

Por outro lado, muitos dos serviços, para não dizer a 

maioria, foram providenciados pela NSPA.

Esta SecFin renegociou os contratos existentes aquan-

do da nossa chegada ao TO e garantiu a continuidade dos 

contratos necessários até ao final da missão. 

Fizeram-se ou renegociaram-se contratos para a lim-

peza e a manutenção dos edifícios dos alojamentos, limpeza 

de gabinetes e welfare, recolha de resíduos perigosos (óleos e 

filtros de viaturas) e o fornecimento de água para lavagem de 

viaturas. Todos estes contratos foram pagos pelo Comando 

da Logística, à semelhança das despesas com a alimentação, 

lavandaria, combustível e outros encargos com as instalações.

Subunidades de execução:

Pelotão de Apoio de Serviços 
O PelApSvc apresentou-se em 15 de julho de 2013 no 

Quartel da Cavalaria, na Brigada Mecanizada, com a finalida-

de de iniciar o aprontamento, integrado na UnAp do 7º CN. 

Durante a preparação, os militares do Pelotão, para 

além da formação geral para o CN, também receberam for-

mação específica para cada uma das áreas de trabalho do 

PelApSvc.
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Toda esta preparação teve em vista a projeção para 

o TO, mas contemplou igualmente uma avaliação no fim do 

aprontamento, que validou/certificou a capacidade de de-

sempenho desta subunidade para o cumprimento da missão. 

O PelApSvc foi projetado para o TO no primeiro voo, 

em 2 de novembro de 2013, pela necessidade de fazer o 

Hand Over Take Over (HOTO) com o 6º CN. A principal 

preocupação consistiu na receção dos materiais e na apreen-

são dos procedimentos, de forma a garantir a continuidade 

das operações no TO. 

A necessidade de criar uma área oficinal capaz de 

garantir uma manutenção atempada das viaturas constituiu o 

primeiro desafio. 

O local existente não dispunha de qualquer cobertura, 

pelo que foi decidido remodelar toda a área oficinal, para 

garantir um espaço minimamente adequado para as tarefas 

de manutenção. 

De acordo com a EOP, o PelApSvc era constituído por 

três secções: Secção de Manutenção; Secção de Comunica-

ções; e Secção Sanitária. 

Secção de Manutenção
Durante o a preparação do 7º CN em Santa Margari-

da,  a SecMan prestou todo o apoio real à força em apronta-

mento na reparação e manutenção das viaturas provenientes 

do Centro de Tropas Comandos (CTC), contando sempre 

com o apoio do Batalhão de Apoio de Serviços da BrigMec 

que, através da Companhia de Manutenção, resolveu alguns 

problemas que foram surgindo, colmatando a falta de ferra-

mentas disponíveis no local destinado para a equipa operar.

A secção de manutenção, composta por 5 elemen-

tos (três sargentos e duas praças), mantiveram o estado 

de operacionalidade de todas as viaturas e armamento do                    

7º CN. A par desta tarefa, esta secção também foi incumbida 

da manutenção, substituição e/ou reparação de diversos equi-

pamentos, artigos e dispositivos existentes neste TO, dos quais 

se salientam os equipamentos de ar condicionado existentes 

nos edifícios pertencentes ao CN. 

Para garantir um melhor conforto e capacidade de 

resposta aos problemas que surgiram em termos de manu-

tenção de viaturas e equipamentos, foi criada uma área ofi-

cinal que abrangeu a manutenção/reparação auto, oficina de 

armamento e de equipamentos rádio. 

As viaturas atribuídas ao CN presentes no TO eram de 

diversas marcas e modelos, nomeadamente: Toyota, Chevro-

Área oficinal antes e depois da obra concluída

2Sarg FZC Almeida / 1Cab OPCOM Sarmento / Cabo FZC Delgado
1Sarg Tm Rosa / 1Sarg Tm Ferreira / SAj OPCOM Longo

Arrecadação Contentor do Campo de Antenas e Área Oficinal

let, Iveco (90.17 e 40.10), HMMWVs, LMTV e MTV dos EUA, e 

um empilhador da marca COF. Os diversos modelos de viatu-

ras ampliaram as dificuldades de reparação. Por este motivo, 

recorreu-se muitas vezes a oficinas exteriores, certificadas 

pela NATO, para garantir a operacionalidade das mesmas. O 

CN apoiou-se nas oficinas exteriores, No Lemon e Tiger, para 

as viaturas descaracterizadas, e na oficina AC First, para as 

viaturas HMMWV, garantindo o fornecimento de peças e/ou 

serviços. Os deslocamentos que tal implicou tiveram de ser 

coordenados, de forma a não prejudicar a missão principal do 

CN. Para além desta coordenação, foi preciso ter em conta 

também o risco que poderia impossibilitar esse deslocamento. 

Quando foram necessárias peças HMMWV (solicitadas à AC 

First), foi necessário preencher uma CC35 para fornecimento 

de peças. Quanto à manutenção das viaturas LMTV e MTV, 

esta foi feita em Camp Phoenix, pelo que existiram preocu-

pações adicionais de segurança a ter em consideração, visto 

que o deslocamento incluiu viaturas com menor mobilidade.

Quanto à aquisição de outro material, esta tarefa con-

sistiu na identificação das peças junto das oficinas existentes 

em Kabul, com as quais o CN trabalhou (PAMIR, No Lemon e 

Tiger), avaliação dos orçamentos obtidos, avaliação dos tem-

pos de entrega e, por fim, o pedido de aquisição de peças.

Para garantir uma resposta de manutenção adequada 

ao cumprimento da missão, a SecMan catalogou e organizou 

toda a ferramenta e peças disponíveis em armazém. Criou-se, 

deste modo, uma base de dados com a descrição da locali-

zação, do tipo e da quantidade disponível de artigos para a 

manutenção e reparação de viaturas, dada a existência de 

muito material proveniente de Contingentes anteriores.

Secção de Comunicações
Tanto no TN como no TO, as comunicações foram um 

elo importante no Comando e Controlo da Força. Ainda em 

TN, esta equipa colaborou com a montagem de uma rede 

de trabalho, com acesso à Rede de Dados do Exército (RDE), 

para que todas as Capacidades do 7º CN pudessem elaborar, 

desenvolver e executar a sua preparação para o desempe-

nho da função no TO do Afeganistão. Foi instalada também 

uma rede de acesso à internet por intermédio de satélite para 

que todos aqueles que não possuíam um computador de 

serviço pudessem, também eles, frequentar um curso sobre o 

Afeganistão através do Advanced Distributed Learning (ADL) 

da NATO. Esta Secção de Comunicações foi composta por 

uma equipa coesa e profissional de seis elementos (quatro 

Sargentos e duas Praças). Deixa-se uma palavra de apreço 

a todas as unidades que nos apoiaram na missão da sec-

ção, nomeadamente: o Regimento de Transmissões (RTm), o 

Destacamento de Comunicações e Sistemas de Informação 

do RTm (presente em Santa Margarida) e a Companhia de 

Transmissões da BrigMec, assim como ao Centro Militar de 

Eletrónica (CME) e à Escola Prática de Transmissões (EPT), pela 

formação ministrada.

Já no TO as tarefas recaíram sobre os meios rádio, 

nomeadamente na gestão, configuração, escolha do melhor 

meio de comunicações, na implementação de meios alter-

nativos, assim como no apoio de manutenção diário que 

garantiu a operacionalidade desta força em termos de co-

1ºCab MMT Silva / Cabo FZV Quintas / 1Sarg Mat Fernandes / 1Sarg FZ Moreira / 
2Sarg Mat Rocha
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municações táticas. De uma forma holística, verificou-se que 

as comunicações permanentes e RDE, do 7º CN, estavam 

equiparadas aos demais contingentes presentes no TO.

Para conseguir esta performance, a Secção foi dividida 

nas áreas: Redes, Rádio, Cripto e Terminal Assistance Security 

Officer (TASO). No entanto, com a redução do efetivo deste 

Contingente, surgiu a necessidade de haver uma colaboração 

mútua nas diferentes tarefas desta equipa, face às funções de 

cada um dos elementos da Secção. Isto permitiu, ainda assim, 

manter um elevado desempenho bem como uma moral ele-

vada, devido ao espírito de grupo que se fez sentir por esta 

interação mais dinâmica, bem como uma moral elevada.

Os trabalhos realizados em Pol-e-Charki garantiram 

o melhoramento das infraestruturas do ANA com interesses 

para a assessoria. Este apoio foi fornecido pela UnAp, com 

principal destaque para a Secção de Comunicações. 

Na vertente do entretenimento, moral e bem-estar, 

esta equipa desenvolveu atividades que permitiram a todos 

os militares do CN momentos de lazer e de convívio. Po-

dem apontar-se como exemplo o Bingo, sessões de Karaoke, 

passagem de música e vídeos, jogos de futebol, bem como 

sessões de cinema. Os alojamentos dispunham de uma rede 

multimédia, permitindo um acesso a este tipo de entrete-

nimento, possibilitando salvaguardar a largura de banda de 

Cabo FZH Alves / 2Sarg HE Shelenguer / Cabo FZH Calhoa

Formação na área sanitária

 A CProt no  cumprimento da missão em apoio da MAT Visita à FOB de Hussein Kut

internet, para permitir uma comunicação mais estável para 

aqueles que optavam por falar com as famílias.

Secção Sanitária
Esta secção, composta por três elementos (um sar-

gento e duas praças), garantiu o apoio sanitário a todos os 

militares do 7º CN. No início da fase de aprontamento, asse-

gurou a gestão do plano de vacinação dos militares do CN. 

Foram feitas análises para verificar as doses a administrar a 

cada militar. Após a consolidação desta informação, foram 

transmitidos os dados à SecLog para se proceder à aquisição 

desta medicação. Para além desta preparação sanitária, tam-

bém existiram alguns casos de lesões provenientes da ativi-

dade física decorrente da preparação. É de salientar o apoio 

fornecido pelo Centro de Saúde de Tancos/ Santa Margarida, 

nomeadamente através de exames médicos, análises, RX, es-

tomatologia e eletrocardiogramas. O programa de vacinação 

teve o apoio do Centro de Medicina Preventiva. 

No TO esta secção deparou-se com inúmeros casos 

clínicos, desde síndromes gripais a problemas dermatológicos 

e ortopédicos. Uma das tarefas desta secção foi o acompa-

nhamento dos militares ao hospital de Camp KAIA (ROLE 3 

passando a ROLE 2 em abril de 2014). 

Para além destes casos reais, também a formação não 

foi esquecida, tendo sido ministrados conhecimentos teóricos 

e práticos, nomeadamente a técnica da punção intravenosa 

a todos os militares da CProt.

Companhia de Proteção 
Apesar de não ser a primeira Companhia de Proteção 

destacada pelo CTC para este TO, antevia-se uma missão 

cheia de dificuldades e incertezas. 

Não vamos enumerar aqui as dificuldades e incertezas 

sentidas no aprontamento, pois são de menor importância 

comparadas com as sentidas no TO, provocadas sobretudo 

pelo “modus operandis” da Insurgência, entre outras. 

Mas “O Comando não foge ao perigo, não evita as 

situações que possam acarretar-lhe incómodos. Incumbido 

de uma missão, põe no cumprimento dela todas as suas pos-

sibilidades de atuação, todas as suas forças físicas, intelectuais 

e morais”. [Código Comando]

O Aprontamento iniciou-se a 20MAI3 no CTC, com 

um efetivo de 69 militares (5 oficiais, 12 sargentos, 52 praças).

 Por determinação superior, após o 1º mês de apronta-

mento, a Companhia foi reduzida a um efetivo de 46 militares 

(4/9/33). No início da 2ª fase, fruto de ensinamentos recolhidos 

durante o reconhecimento ao TO, a CProt foi reforçada com 

6 militares (0/2/4), ficando com um total final de 52 militares 

(4/11/37) no seu quadro orgânico de pessoal. Apesar deste au-

mento de pessoal, a Companhia ficou com um efetivo menor 

que a CProt do 6º CN (54 militares), para cumprir a mesma 

missão, com o aumento de quatro mentores relativamente ao 

6ºCN, passando para 16 mentores no total.

Na 1ª Fase do Aprontamento (de 20MAI13 a 15SET13), o 

treino operacional foi baseado em três pilares fundamentais:

• Técnica de Combate: que começou com o 

treino individual, passando pela equipa e grupo, 

culminando com o treino das TTP’s;

• Treino Físico, com corridas contínuas, treino 

em circuito Comando, treino físico operacional, 

combate corpo a corpo Comandos, MARCOR’s 

e MARFOR’s (sendo a última marcha de 20km, 

equipados e armados para combate);

• Tiro, com sessões de tiro de precisão (consistên-

cia), reativo, dinâmico e operacional.

Apesar destes pilares serem uma constante no Bata-

lhão de Comandos, de onde se formou a Companhia, este 

treino foi especificamente orientado para a missão, de acor-

do com o material e equipamento utilizados no TO, assim 

como os tipos de missões e ameaça.

Em paralelo com o treino operacional, houve ainda 

a revisão de várias matérias relativas a material, armamento, 

equipamento e primeiros socorros, bem como palestras re-

lativas ao TO. Ainda na 1ª fase do aprontamento, foi tratada 

grande parte do processo administrativo-logístico, como pas-

saportes, credenciação, vacinação, consultas médicas e DIFE. 

Na 2ª fase (de 16SET13 a 02NOV13), no QCav/BrigMec, 

houve a continuação do treino operacional, com a integração 

da MAT. De referir que, nesta fase, a CProt foi responsável 

por ministrar todas as TTP às Capacidades do Contingente, 

assim como ministrar as sessões de tiro. Em simultâneo, houve 

o culminar do processo administrativo-logístico, assim como 

diversas palestras e formações. 

Esta fase terminou com a realização do Exercício 

KABUL 132, que teve o seu ponto alto com o “Distinguished 

Visitors Day”, onde foi feita uma demonstração de capacida-

“TV Tuga” - Sítio multimédia do 7º CN ISAF
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Treino de Taticas, Técnicas e Procedimentos

Exercício KABUL 132

          Base de Duralaman - Comando e EM da 1ª Brigada  

Homenagem ao 1º Sargento “CMD” Roma Pereira
Musahi- 18 de novembro de 2013

Tiro de Manutenção e treino de TTP nas carreiras de tiro do KMTC 

des da Companhia.

Estava assim pronta e preparada a Companhia de Pro-

teção para ser projetada para operar no TO do Afeganistão.

A projeção da CProt para o TO realizou-se em dois 

voos, o 1º voo a 02NOV13, com um efetivo de 37 militares e 

o 2º voo a 12NOV13, com 15 militares.

Após os primeiros elementos da Companhia chega-

rem ao TO, começou um período de sobreposição com a 

CProt do 6º CN, no decurso do qual foram passados mate-

riais e procedimentos e executados movimentos conjuntos. 

A Companhia tinha a missão de garantir a proteção e 

segurança de todos os elementos do 7º CN, bem como par-

ticipar no apoio a outros militares nacionais em missão no TO.

De acordo com a EOP, o Comandante da CProt é, 

em acumulação, o Oficial de Operações (S3) do Contingente 

e Oficial de Tiro, assim como o 2º Comandante é o Oficial 

de Informações (S2) e Segurança. De acordo com o mes-

mo documento, o Adjunto do Comandante da CProt é, em 

acumulação, o supervisor do Centro de Operacões Tático 

(COT) e responsável pelas tarefas administrativo-logísticas da 

Companhia.

O S3 é responsável por planear e difundir todos os 

movimentos e atividades operacionais do CN, assim como 

apoiar/aconselhar o Comandante na área das operações. O 

oficial de tiro elabora o plano de tiro do Contingente e garan-

te a sua execução, com o apoio da CProt.

O S2 faz a análise diária das Informações, difundindo o 

relatório diário a todos os chefes de Capacidade. É responsá-

vel pelo acompanhamento da situação das Informações, so-

bretudo na área do Regional Command-Capital (RC-C), atua-

lizando o Comandante sempre que haja alterações. O Oficial 

de Segurança é responsável pela elaboração e ativação do 

Plano de Segurança, assim como por todos os assuntos que 

envolvam segurança do Contingente, designadamente as re-

gras de KAIA e os procedimentos em caso de Incêndio.

• A Companhia organiza-se da seguinte forma para 

o cumprimento da missão:

• O Grupo de Comando, além das suas tarefas diá-

rias individuais, garante, em permanência, um ele-

mento (dos graduados) no COT desde 15 minutos 

antes do primeiro movimento até à chegada do 

último. Este elemento é ainda responsável pela 

atualização da situação, sempre que solicitada;

• Garante, em permanência (desde o início do pri-

meiro movimento até ao fim do último), uma QRF 

com NTM de 15 minutos. Esta QRF é composta 

por quatro viaturas HMMWV, sendo uma delas 

ambulância, três equipas de comandos, um so-

corrista e um mecânico; 

Para o cumprimento da sua missão, a Companhia dis-

põe de:

• Material individual para cada combatente: colete 

balístico, capacete balístico, óculos balísticos, Es-

pingarda Automática G3 (com cinco carregadores 

a 20 munições cada), Pistola Walther P38 (com 

três carregadores a oito munições cada), estojo 

individual de primeiros socorros e PRR Marconi;

• 25 viaturas HMMWV, sendo uma delas ambulân-

cia e outra transformada para o mesmo efeito. 

Estas viaturas estão equipadas com meios de co-

municação, arma coletiva (MP Browning 12,7mm 

ou ML MG3 7,62mm), equipamento de primeiros 

socorros, granadas, dotação de munições, ração 

de combate e água; 

• Um Centro de Operações Tático que dispõe de 

meios de comunicação, acesso a informação 

classificada e todos os meios necessários para 

planeamento de cada missão, estando sempre 

disponível e exposta toda a informação atualiza-

da relativa à ameaça, às informações e às missões 

em curso.

No âmbito da sua missão, a Companhia planeou e 

executou muitas e diversificadas tarefas, das quais se 

elencam as mais importantes:

1. Transporte, proteção e segurança dos militares da 

MAT para Pol-e-Charki, diariamente;

2. Transporte, proteção e segurança dos militares da 

MAT para as Foward Operation Bases (FOB), ou 

outros locais (Camp Phoenix), dentro do RC-C, 

sempre que solicitado; 
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Convívio, sã camaradagem e espírito de corpo, estiveram sempre presentes entre os 
militares  da Companhia de Proteção

Missa de Natal celebrada pelo Bispo Militar Italiano, Tenente-General Santo
A prestimosa colaboração da 1º Sargento Elizabete Dinis e do 1º Cabo Sarmento  na 

celebração da eucaristia dominical em Camp KAIA

3. Transporte, proteção e segurança de entidades 

que se deslocaram ao TO, em visita, ou em reco-

nhecimento;

4. Transporte, proteção e segurança de todos os mi-

litares do 7º CN, nos seus deslocamentos ao QG 

da ISAF, Pol-e-Charki e outros locais, sempre que 

solicitado;

5. Proteção e segurança dos militares do P15, na fi-

gura de “Guardian Angel”, garantida nos seus lo-

cais de trabalho, quando solicitada; 

6. Planeamento, controlo e responsabilidade da exe-

cução do tiro de manutenção de todo o Contin-

gente no TO;

No cumprimento da sua missão, refletida nas tarefas 

que realizou, a Companhia deparou-se com uma série de 

condicionantes a vários níveis, começando na EOP, passando 

pela insurgência, terreno, entre outras. O efetivo da Com-

panhia foi manifestamente curto, condicionando por vezes a 

missão de outras componentes, sobretudo a MAT. 

O facto de saírem diariamente, e quase sempre mais 

que uma vez, havendo só três entradas em Camp KAIA e um 

ou dois no destino normal (Pol-e-Charki) torna muito difícil a 

tarefa de evitar rotinas, obrigando a saturar itinerários e jane-

las de tempo.

Além das tarefas relacionadas diretamente com a mis-

são, a Companhia participou em outras atividades, não me-

nos importantes, como são exemplo:

• O deslocamento ao vale de Musahi para relembrar o 

1Sar Inf “CMD” Roma Pereira, no dia e local do seu 

falecimento; 

• A marcha dos 20Km organizada pelo Contingente 

Holandês;

• A marcha das 24h organizada pelo Contingente Ame-

ricano;

• Participação no torneio de futebol de KAIA;

 No âmbito da moral e bem-estar, a Companhia con-

tribuiu com a organização de diversos campeonatos e outras 

atividades, como são exemplo torneios de sueca, de setas, da 

malha, concurso de fotografia, participação nos barbecues, 

entre outros.

Muitos veem o Afeganistão como sinónimo de Islão, 

pobreza, conflito, Taliban…

Alguns veem a ISAF como solução para o conflito…

Todos veem o Soldado Português como exemplo de 

profissionalismo…

Assistência Religiosa
O Serviço da Assistência Religiosa num ambiente di-

ferente do território nacional é importante, não só pelo valor 

espiritual, mas também pelo valor humano. Os militares que 

deixaram as suas famílias e amigos para servirem a Pátria sen-

tem a necessidade de terem alguém na Missão com quem 

conviver, pois o ser humano não é um ser isolado. Dentro 

deste contexto social e espiritual, o capelão do 7º CN procu-

rou proporcionar a todos os militares, de modo particular nos 

militares do 7º CN, um ambiente familiar. Durante o tempo 

de missão realizaram-se atividades lúdicas e religiosas para 

o bem-estar dos homens e mulheres 

deste Contingente.

 Das atividades lúdicas sobressai 

a importância do bom humor, quanto 

às atividades religiosas realça-se a eu-

caristia. Semanalmente, aos domingos, 

era celebrada no edifício Community 

Center a eucaristia, com a participação 

dos membros da assembleia na leitu-

ras e nos cânticos, tornando as cele-

brações mais vivas e dinâmicas. Nestes 

dias, os militares espanhóis associavam-

se à nossa celebração. A dezoito de 

novembro celebrou-se o aniversário do 

falecimento do 1Sar “CMD” João Paulo 

Roma Pereira.

Foi no local onde o militar perdeu a vida que o Co-

mandante do 7º CN, do Comandante da UnAp e os militares 

Comandos da CProt, seus camaradas, lhe prestaram Home-

nagem, colocando uma coroa de flores e rea-

lizando a cerimónia Memorial de Homenagem 

aos Mortos. Por fim, em KAIA, foi celebrada a 

eucaristia em sua memória. 

Em Kabul, no Quartel General da ISAF, 

a 8 de dezembro, dia da Solenidade da Ima-

culada Conceição, realizou-se uma cerimónia 

de homenagem aos que perderam a sua vida, 

vítimas da insurgência no Afeganistão. Portugal 

esteve representado na pessoa do Comandan-

te do CN,.

No dia nove de janeiro, realizou-se em 

Camp KAIA, na Holland House a convite do capelão holan-

dês, um encontro para todos os capelães de vários credos, 

onde foi possível conhecer e conviver com capelães de vá-

rias nacionalidades.

 Uma vez que o 7º CN se encontra instalado em 

Eucaristia dominical
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        Festa mensal dos aniversariantes

      Jantar de Natal - 24 de dezembro de 2014

KAIA - Barbecue Internacional - 14 dezembro de 2013

KAIA - Barbecue Internacional - 29 de março de 2014

Cross Fit Man

KAIA, foi possível realizar Missas Internacionais, a título de 

exemplo; Missa de Cristo Rei e Missa de Natal, para todos os 

militares católicos de várias nacionalidades. Os militares por-

tugueses do 7º CN tiveram uma participação ativa em todas 

estas celebrações eucarísticas, a referenciar a Missa de Natal, 

onde os militares acolitaram, proclamaram as leituras em lín-

gua materna e animaram com cânticos litúrgicos a eucaristia 

presidida por um bispo militar italiano, dignificando com méri-

to a presença de Portugal nestas celebrações religiosas.

Atividades desportivas, recreativas e 
culturais

Ao longo de toda a missão foram muitas as atividades 

organizadas pela UnAp do 7º CN, em estreita coordenação 

com as que foram organizadas por outras nações e pelo 

Camp North Kaia, que na sua estrutura orgânica tem um 

gabinete dedicado a esta área, Morale 

and Welfare Activities (MWA), contando 

sempre com a participação ativa dos 

militares Portugueses.

As atividades realizadas foram 

as seguintes:

• Festa de Natal;

• Festa de Ano Novo;

• Festa mensal dos 

aniversariantes;

• Torneio de “Sueca”;

• Torneio do jogo da malha;

• Torneio de Cricket;

• Concurso de fotografia;

• Karaoque;

• Bingo (semanal);

• Sessão de cinema (semanal).

Todas as atividades foram muito participadas, mas pelo 
seu simbolismo, a noite de Natal, teve uma maior importância 
e impacto. Todos os militares do Contingente Português 
festejaram esta quadra natalícia longe das famílias e ninguém 
ficou indiferente a esta Festa, de se viver em comunhão, 
estes momentos fraternos. Foram celebradas Eucaristias 
Internacionais em que o capelão do CN em coordenação 
com outros capelães, preparou a Eucaristia para que todas as 
nacionalidades pudessem celebrar o Natal num ambiente de 
Festa Cristã. Na noite de Natal, noite de alegria, foi possível 
juntar todos os militares do Contingente Português e alguns 
civis Lusos que trabalham neste país, que partilharam em 
comum a mesma refeição, sem antes, do início da ceia o 
Comandante do 7º CN, endereçar os seus votos de Boas 

Festas a todos os presentes e às respetivas famílias. 
Após a Ceia, o Pai Natal também veio ao Afeganistão 

e entregou uma prenda a todos os militares e civis presentes 
nesta noite tão simbólica para todos nós. 

Das atividades organizadas pelo MWA, destacaria a 
participação ativa do CN nos “Barbecues Multinacionais” (um 
em novembro e outro em março). 

O intuito destes convívios, além da necessária 

descontração, foi dar a conhecer a todos os conviventes a 

gastronomia das Nações participantes.

Não menos importante foi a participação no torneio 

de futebol “Kabul Soccer Cup 2013”. O referido torneio 

contou com 16 equipas, organizadas em quatro grupos, o 

CN participou com 4 equipas (MAT, EM/PelApSvc e duas da 

CProt). Uma das equipas da CProt chegou à final e conquistou 

o 2º lugar, honrando o futebol Português, recebendo elogios 

de todos os adversários, organização e espectadores.

Para além das atividades organizadas pelo MWA 

já referidas, o Contingente Português participou ainda nas 

seguintes:

• Corrida pela paz (Contingente Turco);

Torneio de futebol “Kabul soccer 2014”

• Corrida das 11 cidades (Contingente Holandês);

• Corrida das 24 horas (Contingente EUA);

• Cross Fit Man (Contingente República Checa).

Todos os militares do 7º Contingente Nacional de uma 

maneira geral, participaram ativamente, quer na organização 

quer concorrendo nas diversas atividades, ficando mais uma 

vez demonstrado que somos uma pais que gosta de conviver 

e de nos relacionarmos com todas as nações.

Participantes do 7º CN na corrida das 24 horas
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Projeção do 7º CN

O primeiro voo de projeção ocorreu no dia 02 de 

novembro de 2013, transportando 101 militares do 7º Con-

tingente Nacional com destino ao Teatro de Operações do 

Afeganistão. O voo chegou a Cabul na manhã do dia 03, 

oito dias antes da Cerimónia de Transferência de Autoridade 

(TOA) entre os dois contingentes.

A fase inicial da missão correspondeu a um período 

de sobreposição com o 6ºCN, para se proceder à passagem 

de serviço e das cargas de material de cada uma das  dife-

rentes Capacidades que constituem a Força Nacional Des-

tacada (FND).

      Viagem a caminho do Afeganistão

Cerimónia de Transferência de Autori-
dade entre o 6º e 7º CN

Decorreu no dia 11 de novembro de 2013, em KAIA, a 
cerimónia de TOA entre o 6º e o 7º Contingentes Nacionais 
ISAF. 

A Cerimónia foi presidida pelo Exmo. Major-General 
António Xavier Lobato de Faria Menezes, Comandante da 
BrigMec e contou com a presença de várias entidades milita-
res da ISAF e das ANSF.

Nesta cerimónia, assumiu o comando da FND e de 
Portuguese Senior National Representative no TO do Afe-
ganistão, o Coronel de Cavalaria Vítor Manuel Meireles dos 
Santos, comandante do 7º CN ISAF, em substituição do Co-
ronel de Cavalaria Paulo Renato Faro Geada, Comandante do 
6ºCN ISAF.

A cerimónia constou de uma formatura constituída 
pelas forças de ambos os Contingentes Nacionais e teve o 
seu ponto alto, na passagem do Estandarte Nacional entre 
Comandantes de Contingente,  ato que significa a passagem 
do testemunho e simboliza o pleno assumir da autoridade e 
da responsabilidade da condução das operações no Teatro.

 Para além dos respetivos discursos, o programa da 
cerimónia incluiu a homenagem aos militares portugueses 
mortos ao serviço da pátria em território do Afeganistão.

Após a cerimónia seguiu-se um almoço de confrater-
nização que reuniu militares e civis portugueses ao serviço 
da ISAF.

Entrega do Estandarte Nacional ao Comandante do 7º CN ISAF Alocução do Comandante do 7º CN ISAF

Visita do Comandante do Regional 
Command-Capital

O Comandante do 7º CN, recebeu no dia 28 de no-
vembro de 2013, a visita de cortesia do Comandante do RC-
C, Brigadeiro-General (TUR) Erhan Uzun.

Tratou-se de um encontro, de carácter informal, du-
rante o qual o Comandante do RC-C teve a oportunidade 
de se inteirar da missão do Contingente Português na ISAF, 
bem como de trocar impressões acerca do futuro da missão 
da NATO no Afeganistão. Após a troca institucional de lem-
branças, seguiu-se uma breve visita às instalações do Con-

tingente Português.

Visita do Comandante do RC-C ao 7º CN ISAF

Visitas, Cerimónias e Efemérides

“In Memorium”

O 7º CN ISAF recordou com saudade o Primeiro -Sar-
gento “CMD” João Paulo Roma Pereira. 

O CN realizou uma homenagem ao camarada Roma 
Pereira, que a 18 de novembro de 2005, caía no campo da 
honra, no cumprimento do dever e ao serviço da Pátria, em 
território afegão. 

Uma escolta militar deslocou-se ao local e homena-
geou o saudoso camarada com a deposição de uma coroa 
de	flores	e	de	uma	oração	sentida.

Estiveram presentes no local, o Comandante do 7º CN 
ISAF e alguns camaradas da CProt que com ele privaram. 

A cerimónia de homenagem foi concluída em KAIA 
com uma celebração eucarística por alma do camarada e a 
amigo Roma Pereira.
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No dia 3 de maio de 2013, regressou a Território Na-

cional a 1ª leva de militares do 7º CN, no âmbito da rotação 

entre Contingentes Nacionais. Este grupo, cosntituído por 77 

militares,  descolou do Aeroporto de Internacional de Kabul 

às 17:30, numa aeronave da Companhia de Aviação Aço-

reana SATA. A chegada ao Aerodromo de Transito Nº 1 em 

Figo Maduro-Lisboa ocorreu por volta das 02:30 do dia 4 

de maio.

Partida do 7º CN ISAF

Na mesma aeronave chegavam ao TO do Afeganis-

tão os 48 militares do 8º Contingente Nacional, Comandado 

pelo Coronel de Infantaria Parquedista Nuno Cardoso,  que 

a partir do dia 12 de maio (TOA) assume o Comando da 

missão do Contingente Nacional para a ISAF. 

Chegada ao TO do Afeganistão 
do 8º CN ISAF
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Transferência de Autoridade 
entre o 7º e 8º CN

A Cerimónia de Transferência de Autoridade do 7º 

para o 8º CN ISAF, teve lugar no dia 12 de maio de 2014, 

em KAIA e foi presidida pelo Tenente-General Joseph An-

derson, Comandante do ISAF Joint Command e contou 

entre outras entidades militares e civis da ISAF e das ANSF,  

com a presença do Major-General Faria Menezes, Co-

mandante da Brigada Mecanizada, em representação de 

Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior General 

das Forças Armadas

Nesta Cerimónia assumiu funções de Comandante 

da Força Nacional Destacada e de Portuguese Senior Re-

presentative no Afeganistão, o Coronel de Infantaria Nuno 

Cardoso em substituição do Coronel de Cavalaria Meireles 

dos Santos.

Na alocução proferida, o Coronel Meireles dos San-

tos referiu-se à dignidade e ao significado que representou 

para a Força Nacional Destacada a presença do Coman-

dante do IJC na Cerimónia de Transferência de Autoridade, 

presença essa interpretada como uma clara expressão da 

relevância, do apreço e da importância da contribuição do 

Contingente Português para a ISAF e para o sucesso da mis-

são da OTAN no Afeganistão.

Na mensagem que dirigiu aos militares do 7º CN ISAF, 

relevou o privilégio e a honra de ter comandado tão bra-

vos soldados que cumpriram o que Portugal lhes determi-

nou, razão pela qual todos se devem sentir orgulhosos pelo 

trabalho desenvolvido e honrados pelo dever cumprido que 

se consubstanciou no contributo que todos deram para a 

manutenção da paz, desenvolvimento e sustentabilidade do 

Afeganistão. 

Aos militares do 8º CN ISAF, dirigiu palavras de in-

centivo e de ânimo para o cumprimento da missão que 

neste dia se iniciou com a Cerimónia da TOA entre Con-

tingentes Nacionais, sendo certo que, com a firmeza de 

atitude, sacrifício, espírito de missão e profissionalismo, le-

varão a “Carta a Garcia”, cumprindo com garbo, lucidez e 

segurança a missão atribuída. 

No final da sua alocução, desejou-lhes, em nome 

dos camaradas do 7º CN, as maiores felicidades e venturas 

para os meses que se avizinham e que Deus os guarde e 

proteja.

TOA - Fornatura dos dois Contingentes

Alocução do Comandante do 7º CN ISAF O Comandante do IJC, TGen Anderson, ladeado pelo MGen Faria Menezes e TGen Qadam Shah

Chegada dos militares do 8º CN ISAF

Partida dos militares do 7º CN ISAF



60 - Visitas, Cerimónias e Efemérides 7º CONTINGENTE NACIONAL - ISAF - 61

No dia 20 de abril de 2013, decorreu em KAIA, a Me-
dal Parade para imposição da Medalha NATO ISAF (“Não 
Artigo 5º”) aos militares do 7º CN ISAF. 

A imposição da Medalha NATO ISAF ao Comandan-
te do 7º CN, Coronel de Cavalaria Vítor Manuel Meireles dos 
Santos, foi efetuada pelo Senior Advisor da MAT, Coronel de 
Infantaria, Francisco José Fonseca Rijo.

O Comandante do 7º CN efetuou a imposição da 
Medalha NATO/ISAF aos militares da escolta ao Estandarte 
Nacional e aos Comandantes/Chefes das Capacidades do 
CN, que por sua fez efetuaram a imposição da condecora-
ção aos militares que no TO do Afeganistão, estiveram sob 

a	sua	chefia.

O Comandante do Comando Operacional Conjun-
to do EMGFA, o Exmo. Tenente-General João Vaz Antunes, 
visitou o Contingente Português, entre os dias 19 e 21 de de-
zembro de 2013. 

O Tenente-General Vaz Antunes, teve um programa 
de visita bastante preenchido, evidenciando-se a deslocação 
a Pol-e-Charkhi, para visita de cortesia ao Tenente-General 
Qadam Shah, Comandante da Kabul Capital Division.

Durante a sua estadia em KAIA, o Tenente-General 
Vaz Antunes contatou com todas as Capacidades do 7º CN, 
tendo visitado os locais onde diariamente desempenham as 
suas atividades. 

A assinatura do Livro de Honra do Contingente  Na-
cional  constituiu  o derradeirro ato do programa da visita 
do do Comandante do COCONJ ao 7º CN ISAF, antes do 
regresso a Território Nacional.

Visita do Comandante do COCONJ

    Assinatura do Livro de Honra do Contingente Nacional

 Festa dos aniversariantes do mês de dezembro

Após a imposição da Medalha NATO ISAF
satisfação pela missão cumprida

Imposição da Medalha NATO ISAF 
“Medal Parade”

Medalha NATO ISAF “Não Artigo 5º”

Destina-se a condecorar os militares que, em apoio 

às operações, permaneceram no Teatro de Operações do 

Afeganistão por um período mínimo contínuo de 30 dias ou 

acumulado de 60 dias. 

Têm direito a esta medalha os militares que não fo-

ram condenados por conduta imprópria ou crimes durante 

a sua permanência no Teatro de Operações do Afeganistão.
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Camaradas do 7º Contingente Nacional

Aproxima-se	a	passos	largos	o	final	da	nossa	missão	
neste TO do Afeganistão, estamos quase com um ano de-
corrido desde que uma parte de nós começou o apronta-
mento a 20 de maio do ano passado.

Olhando para trás diremos que o tempo passou de-
pressa, teremos todos, estou certo, essa sensação, mas se o 
tempo terá corrido depressa, muito no entanto já foi feito. 
Orgulhamo-nos,	 todos,	 do	 que	 já	 fizemos,	 do	 que	 conse-
guimos.

Temos muitas razões para nos orgulharmos da obra 
feita.

Não querendo fazer uma retrospetiva prolongada e 
daí cansativa, não resisto a enaltecer um par de coisas al-
cançadas, fruto do vosso trabalho, do trabalho de todos nós, 
partilhar convosco alguns dos meus sentimentos do dever 
cumprido.

Vindos de várias unidades, da Marinha, do Exército 
e da Força Aérea reunimo-nos, a esmagadora maioria, em 
Santa Margarida para a fase do aprontamento. Deram-nos 
tudo o que podiam.

Nós também.

Demos tudo de nós para que entrássemos em Teatro 
com o maior nível possível de possibilidade do cumprimento 
da missão. Lá em Portugal, programámos e executámos to-
das as tarefas necessárias ao treino operacional, à instrução 
e formação e às de carácter administrativo-logístico.

Começamos	tudo	do	nada,	mas	tudo	fizemos	acon-
tecer, mesmo que para tal tivéssemos de derrubar uma série 
de obstáculos que encontramos no caminho.

Deixamos na Kabul Capital Division uma ferramenta, 
um plano, que orientou toda a assessoria e em muito contri-

buirá para que aquela unidade melhor cumpra a sua missão.

Contribuímos decisivamente para que a Academia 
da Força Aérea Afegã venha a ser, num curto prazo, uma 
unidade de ensino superior militar.

Garantimos que no âmbito do KAIA Transition Plan 
(P15)	 os	objetivos	 definidos	 pela	 ISAF	para	 a	 formação	de	
técnicos para o aeroporto fossem cumpridos.

Conseguimos ser reconhecidos, fruto do trabalho 
realizado, na comunidade de informações.

Conseguimos assegurar a função proteção da força, 
permitindo que aqueles que dessa cobertura necessitaram se 
sentissem	confiantes	no	cumprimento	das	tarefas	atribuídas.

Por termos sido o primeiro Contingente totalmente 
instalado em North KAIA, tal situação obrigou-nos a um tra-
balho muito variado da melhoria das condições de trabalho 
e, em particular, das condições de bem-estar do pessoal e, 
de uma forma geral da garantia do funcionamento e da sus-
tentação da força.

Somos igualmente reconhecidos, fruto do trabalho 
individual que os nossos camaradas nos Quartéis Generais, 
cargos CE, veem realizando.

Camaradas do 7º Contingente Nacional.

Hoje é um dia de festa, festa porque nos reunimos 
sob a sombra do Estandarte Nacional para sermos agracia-
dos com a Medalha NATO ISAF. Estou plenamente convicto 
de que todos nós a usaremos com muito orgulho, porque 
tudo temos feito para a merecer. 

Uma derradeira palavra, dado ser este, dos últimos 
momentos em que temos a possibilidade de nos reunirmos 
durante a missão.

Qualquer que seja a tarefa que nos seja atribuída no 
curto prazo, em uma qualquer unidade das forças armadas, 
em portugal, desejo a todos as maiores felicidades pessoais 
e	profissionais	e	que	deus	nos	guarde	e	proteja.

Páscoa	significa	passagem.	É	a	celebração	mais	 im-
portante da Igreja Católica e a comemoração do fundamen-
to da fé cristã, a crença que Jesus Cristo morreu e ressuscitou 
no terceiro dia.

Na	“Sexta	Feira	Santa”	é	celebrada	a	crucificação	de	
Jesus Cristo, e no “Domingo de Páscoa” celebra-se a sua 
ressurreição e a sua primeira aparição aos discípulos.

O dia de Páscoa é uma festa móvel e varia de ano 
para ano e a sua data é sempre comemorada entre os dias 
22 de março e 25 de abril. 

O “Domingo de Páscoa” acontece após a primeira 
lua cheia que ocorre no início da primavera, no hemisfério 
Norte.

Pelo sua religiosidade, o Comando do 7º Contingen-
te Nacional organizou o tradicional almoço de Páscoa, que 
reuniu militares e civis portugueses, destacados em missão 
em território afegão ao serviço da NATO e da ISAF ou de 
outras organizações internacionais. 

O almoço teve lugar no privado do DFAC 1, em 
KAIA, foi organizado pela Unidade de Apoio do 7º CN e 
a sua confeção foi orientada pelo SAj Vitor Calado e pelo 
1Sar Gil Pinela.

Antes do almoço teve lugar a Missa Internacional de 
Páscoa que decorreu na capela de KAIA. Esta Missa foi ce-
lebrada por um Capelão do Exército dos Estados Unidos da 
América (Major-General Rutherford), coadjuvado por uma 
equipa de Capelães da qual fez parte o Tenente José Costa, 
Capelão do 7º CN ISAF.

Alocução do Comandate do 7º CN ISAF 
alusiva à Cerimónia da “Medal Parade”

Almoço de Páscoa
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Este projeto tinha como objetivo a formação de ca-

pital humano nas áreas vitais para o funcionamento do Kabul 

Afghanistan International Airport (KAIA). 

As áreas de formação lecionadas pelo KTP Training 

foram as seguintes:

- Air Traffic Control;

- Fire and Crash Rescue Services;

- Flight Safety;

- Meteorological Services;

- Communications, Navigation Aids and Surveillance 

(CNS) Maintenance.

A capacidade Fire and Crash Rescue Services atingiu 

os objetivos propostos durante o 6º CN, não integrando por 

esse motivo o 7º CN.

Durante o 7º CN chegou ao fim a Fase I deste pla-

no. A partir de agora, estes serviços, assegurados pela ISAF, 

passam progressivamente a ser da responsabilidade das Au-

toridades Afegãs, nomeadamente através dos novos técnicos 

afegãos formados pelo KAIA Transition Plan (KTP), assim que 

terminem o On Job Training (OJT).

Segue-se a apresentação de cada capacidade, ações 

e seus objetivos durante o período da missão.

KAIA Transition Plan - P15

Estrutura final do KTP Training.

A equipa da capacidade Flight Safety, integrada nos 
instrutores da Força Aérea Portuguesa do 7º CN (vulgar-
mente designados por P15), chegou ao Afeganistão a 3 de 
novembro de 2013, sendo constituída por três militares: o 

Major Técnico de Operações de Deteção e Conduta de In-
terceção (TODCI) Eduardo Silva, o Capitão Técnico de Ope-
rações de Circulação Aérea e Radar de Tráfego (TOCART) 
Bruno Guerra e o Tenente TOCART Edgar Lopes.

A missão consistia em integrar cargos CE da ISAF na 
componente de treino do KTP, e continuar o trabalho inicia-
do pela equipa do P15 do 4º CN, com o objetivo de formar 
técnicos afegãos na área de Segurança de Voo. 

No entanto, o resultado do primeiro curso desta área, 
devido a desistências e eliminação de alunos, resumia-se a 
apenas um aluno que se encontrava a frequentar o OJT, sob 
orientação dos elementos do	Flight	Safety	Office	(FSO), de 
North KAIA. Deste modo, o plano de formar sete técnicos 
Afegãos neste âmbito, previsto no KTP, encontrava-se com-
prometido e o trabalho da atual equipa durante os seis meses 
de missão seria essencial na concretização desse objetivo.

No dia 26 de outubro de 2013, ainda sob orientação 
da equipa de instrutores do 6º CN, teve início o segundo cur-

Apresentação formal de um dos alunos 

so	desta	área,	tendo	sido	definida	como	missão	essencial	da	
atual equipa, a partir de 11 de novembro (data da transferên-
cia de autoridade), concluir a fase teórica do curso durante 
os seis meses seguintes. Esta fase, com a duração de 460 
horas, foi dividida por áreas diversas, distribuídas por quinze 
módulos. 

O curso, inicialmente com dez elementos, terminou 
com seis alunos, devido a desistência e eliminação de quatro 
instruendos. As aulas, para além das lições formais em sala 
de aula, consistiram igualmente em sessões práticas para fa-
miliarização dos alunos com as áreas distintas do Aeroporto. 
O resultado foi francamente positivo, passando o curso se-
guidamente para a fase de OJT (a concluir até dezembro de 

2014), conduzida até início de maio pela equipa de instrutores 
de Flight Safety do 7º CN em conjunto com os elementos 
do FSO, passando, a partir dessa data, a ser exclusivamente 
da responsabilidade do Gabinete de Segurança de Voo de 
North KAIA. 

Durante a fase de formação, os alunos tiveram os pri-
meiros contactos com a sala localizada no edifício da Torre 
do KAIA, a qual iria acolhê-los durante os meses do OJT. O 
objetivo inicialmente traçado foi atingido, deixando os alicer-
ces do futuro gabinete de Segurança de Voo de KAIA. Face 
aos	resultados	académicos	apresentados,	os	jovens	finalistas	
mostraram-se à altura das expectativas, dando igualmente 
garantias de que este gabinete tornar-se-á uma realidade 
após a transferência de responsabilidade.

Aula prática com os elementos do Fire Fighting

Durante a realização de um teste

Entrega de Certificados e despedida do Course Director OF-3 Jean Luc Forrest

Aula prática num dos Aprons de KAIA.

Flight Safety
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Meteorological Services

A equipa da Capacidade Meteorological Services, in-

tegrada nos instrutores da Força Aérea Portuguesa do 7º CN, 

foi inicialmente constituída por três militares: o Major Técnico 

de Operações de Meteorologia (TOMET) Carlos Martins, o 

Tenente TOMET Rui Carvalho e o Primeiro-Sargento Opera-

dor de Meteorologia (OPMET) Bruno Lampreia. A partir do 

final de fevereiro, esta equipa foi reforçada com o Sargen-

to-Chefe OPMET Miguel Abreu e com o Primeiro-Sargento 

António Silva.

A missão consistia em integrar cargos de CE da ISAF 

na componente de treino do KTP, e continuar o trabalho ini-

ciado pela equipa do P15 do 4º CN, com o objetivo de for-

mar técnicos afegãos na área da meteorologia, através da 

lecionação de toda a parte teórica dos cursos. O OJT será 

realizado pelo Combined Meteorological Unit (CMU) até ao 

final de 2014.

O objetivo traçado pelo KTP Phase I era o de preparar 

a Autoridade Meteorológica do Afeganistão para que fosse 

capaz de garantir o apoio meteorológico, através do Serviço 

de Meteorologia Aeronáutica do KIA, como está prescrito 

pelo International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 3. 

Para atingir este desiderato, foi estabelecido como desígnio a 

formação de seis Previsores Meteorológicos e seis Observa-

dores Meteorológicos. 

Durante o 6º CN, foi concluído o Curso de Observa-

dores Meteorológicos com cinco alunos finalistas. Contudo, 

como estes alunos demonstraram capacidades muito boas, 

Curso de Observadores sobre a manutenção da Estação Meteorológica Automática.

Avaliação foi uma dos pontos fulcrais para garantir técnicos de acordo com os padrões da ICAO.

Aula prática de Sondagem Aerológica.

Aula prática de previsão do tempo.

Cerimónia de entrega de diplomas a alunos do Curso de Observadores.

foram integrados na turma de Previsores Meteorológicos, por 

sugestão da Autoridade Meteorológica Afegã.

Todavia, como o objetivo era o de formar 12 me-

teorologistas, com a integração dos finalistas do Curso de 

Observadores na Turma de Previsores Meteorológicos, hou-

ve necessidade de recrutar e formar uma segunda turma de 

Observadores. O processo de recrutamento da nova turma 

iniciou-se ainda durante o 6º CN, e as aulas começaram em 

15 de dezembro de 2013. Com o arranque da segunda turma 

de Observadores Meteorológicos, houve a necessidade de 

contar com o reforço de mais dois formadores.

O balanço final da capacidade Meteorological Servi-

ces é muito positivo, dado 15 alunos terem terminado a parte 

teórica dos cursos em Observador Meteorológico (9 alunos 

destinados a Observadores), e 6 em Previsor Meteorológi-

co, superando o que era o objetivo inicial traçado pelo KTP 

Phase I. Para além de outras atividades levadas a cabo pela 

equipa de formadores, o total de horas de formação foi dis-

tribuído da seguinte forma: 550 horas destinadas ao Curso 

de Previsores, e 380 horas para o Curso de Observadores 

Meteorológicos.

Air Traffic Control
Uma equipa de dois instrutores da Força Aéra Por-

tuguesa, constituída pelos Major TOCART Alberto Pinho e 

pelo Sargento-Chefe Operador de Circulação Aérea e Ra-

darista de Tráfego (OPCART) Carlos Figueiredo, deu continui-

dade à formação de Controladores de Tráfego Aéreo (CTA), 

ministrada pelos formadores desta valência do KTP, dos 5º e 

6º CN, e no âmbito da participação de Portugal na ISAF.

A missão consistia em integrar cargos de CE da ISAF 

na componente de treino do KTP, e continuar o trabalho ini-

ciado pela equipa do P15 do 4º CN, com o objetivo de for-

mar técnicos afegãos na área de CTA.

Esta equipa teve como missão finalizar a formação 

dos futuros CTA do Aeroporto Internacional de Kabul, for-

mando seis instruendos afegãos numa fase de treino Pre On 

the Job Training (Pre-OJT), ou seja, a fase imediatamente an-

tes do OJT. 

Exercício de simulação de Controlo de Aeródromo em sala de aula.

Esta fase de treino define-se como um período de 

formação evolutivo e essencial, no qual, após uma fase bási-

ca de instrução, os instruendos CTA são sujeitos, através de 

simulações interativas, a situações e eventos específicos de 

Tráfego Aéreo passíveis de ocorrerem em KAIA em ambien-

te real de trabalho. 

O treino foi essencialmente realizado em sala de aula, 

de forma focalizada e personalizada tendo em conta o gra-

diente de aprendizagem de cada aluno. 

Deste modo, foi objetivo dos instrutores CTA maximi-

Equipa de formadores CTA, SCH Figueiredo e Major Pinho
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zar o desenvolvimento das capacidades dos alunos afegãos 

para o futuro desempenho das suas funções como CTA. Os 

benefícios do treino Pré-OJT irão espelhar-se na eventual 

redução dos períodos de qualificação dos CTA, na fase de 

treino OJT, uma vez que os instruendos já foram expostos, 

de forma intensiva, a uma multiplicidade de exercícios pre-

parativos, tendo em vista o confronto com situações reais 

de tráfego aéreo.

Briefing preparação para exercício combinado de Controlo de Aeródromo e Rolagem

Debriefing sobre exercício com recurso ao layout da Zona de Controlo de KAIA 

De salientar também que a missão, ou seja, o curso 

Pré-OJT, foi cumprido em estreita coordenação com o ISAF 

KIA Senior Air Traffic Control Officer (SATCO), o ISAF KIA 

Deputy Chief ATC Instructor (DSATCO) Joaquim Condenço 

Exercício de simulação com recurso ao layout do aeroporto de Cabul

e o ISAF ATC Instrutor Rui Madeira, todos responsáveis pela 

formação OJT dos instruendos CTA afegãos.

Perspetiva-se que os instruendos CTA iniciem a sua 

fase de treino OJT até final de 2014. De momento, os ins-

truendos CTA apenas aguardam a certificação ICAO de ní-

vel quatro, de competência linguística em inglês aeronáutico.

A equipa da capacidade CNS do 7º CN foi inicial-

mente constituída por três militares da FAP: o Major Técnico 

de Manutenção de Material Eletrotécnico Miguel Simões, o 

Tenente Engenheiro Eletrotécnico Ricardo Antunes e o Sar-

gento-Ajudante Mecânico de Eletrónica Dinis Camelo.

A missão consistia em integrar cargos de CE da ISAF 

na componente de treino do KTP, com o objetivo de formar 

técnicos afegãos nas áreas de comunicações aeronáuticas 

(comms), rádio ajudas à navegação aérea (navaids), radar e 

Aula de Radar

sistemas de vigilância.

Cedo foi apresentado o que se esperava da Capa-

cidade: formar 31 afegãos em três áreas distintas. À primeira 

vista, não se afigurava um objetivo inatingível para militares 

experientes e devidamente qualificados; porém, rapidamente 

a equipa se apercebeu da real complexidade da sua tarefa: 

as três equipas precedentes (nos 18 meses anteriores) apenas 

tinham formado cinco alunos em navaids, sendo então ne-

cessário formar mais 31 alunos, divididos por comms, navaids 

e radar, em menos de seis meses. Com todos os constrangi-

mentos de ordem funcional e operacional característicos do 

TO, identificou-se, de imediato, a necessidade do reforço de 

mais um formador.

A inexistência de um aprontamento realmente vo-

cacionado para a missão do CNS, aliada à inexistência de 

“site survey”, tiveram como consequência uma notória falta 

de preparação por parte dos elementos da equipa quando 

confrontados com a elaboração e execução prementes de 

mais dois cursos. Até esta altura, apenas um curso de navaids 

tinha sido realizado. Assim, com a escassez de pessoal e de 

tempo, o dia-a-dia decorreu entre as aulas e a preparação 

Aula de CNS

Fim da qualificação de Radar

das mesmas, com muitas horas de estudo dos manuais de 

equipamentos (alguns deles inexistentes na FAP), bem como 

na elaboração de apresentações em PowerPoint.

A equipa final do CNS ficou completa com a chega-

da do Tenente Engenheiro Eletrotécnico Eugénio Costa, no 

dia 22 de fevereiro de 2014, pese embora o facto de haver 

muito trabalho ainda a concretizar.

Sendo a última equipa de treino CNS do KTP, esta 

finalizou a missão proposta, formando mais 35 técnicos afe-

gãos, divididos da seguinte forma: 6 de comms, 8 de navaids 

e 21 de radar. No que se refere a horas em sala de aula, ao 

curso de comms foram ministradas 192 horas, ao de navaids 

364 horas, e os de radar absorveram 418 horas.

Os técnicos recém-formados poderão, agora, prosse-

guir a sua formação OJT, com o intuito de obter a respetiva 

Certificação ICAO e assumir em pleno as suas funções até 

ao final 2014, data em que a ISAF transferirá toda a respon-

sabilidade de gestão e de funcionamento do KAIA para o 

Ministério dos Transportes Afegão.

O COM KAIA, MGen Olivier Taprest, felicita equipa de formadores do P15.

Alunos e formadores no dia da Cerimónia de Conclusão do Curso a 29 de maio de 2014

Communications, Navigation Aids and 
Surveillance (CNS) Maintenance
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Pouco passava das 10h00 de uma típica e fria ma-
nhã Afegã de início de inverno e um incontido nervosismo, 
aliado até a uma certa tensão, está latente na sala nº 245 de 
Pol-e-Charki, aquartelamento da Kabul Capital Divison, onde 
se encontravam soldados de olhar ansioso, a exteriorizarem 
as suas emoções impressas em rostos, imberbes em alguns e 
noutros, já sulcados por marcas de uma qualquer vida dura. 
Os gestos tensos advinhavam a solenidade do momento que 
se avizinhava.

Mas eis que a tensão aumenta abruptamente com 
a entrada na sala do Chief of Staff (COS) da KCD, Briga-
deiro-General (BGen) Ali Jan Sarwari. Mesmo antes de ouvi-
rem a voz de comando de um dos comandantes de KandaK  
(batalhão) presentes na sala, todos os soldados candidatos a 
sargento (Bridmal), adotam a posição de sentido, pronuncian-
do em uníssono o tradicional cumprimento em voz alta aos 
superiores hierárquicos. 

Para além dos candidatos a Bridmal, encontravam-se 
presentes todos os comandantes de  KandaK da 2ª Brigada, 
assim como os respetivos Sergeant Majors	e	mais	alguns	ofi-
ciais que de imediato começaram a dobrar folhas de papel 
A4 e a rasgá-las em duas partes para distribuírem por cada 
soldado. 

Num dos topos da sala, um púlpito de madeira com 
o símbolo da KCD incrustado, dá uma dimensão ainda mais 
solene ao momento, tendo o BGen COS da KCD, recebida 
a saudação protocolar, dirigido-se de imediato para o púlpito 
e, após algumas palavras de incentivo, inicia uma prova de… 
ditado, pronunciada de improviso pelo próprio BGen Sarwari.

 A cada frase soletrada diversas vezes, os candidatos 

iam registando por escrito o que ouviam, sendo que, uns con-
seguiam-no fácilmente enquanto outros manifestavam sérias 
dificuldades.	Findo	o	ditado,	que	aliás	englobava	ainda	uma	
conta de somar e outra de subtrair, as provas escritas foram 
recolhidas	pelos	oficiais	e	sargentos	presentes	na	sala,	ainda	
com alguns candidatos a tentarem completar ou corrigir al-
gum detalhe de última hora com a ajuda do camarada do 
lado, ao mesmo tempo que o silêncio na sala era rápidamen-
te substituído por um crescente burburinho, indicador dos 
sentimentos de euforia, ansiedade ou de desilusão, visíveis 
nos candidatos a sargento do Exército Afegão. Nesta altura 
podia ver-se os mais desiludidos e frustrados a serem con-
fortados pelos outros, numa atitude comovente de genuína 
solidariedade e camaradagem.

 As provas dobradas e numeradas, foram entregues 
em mão ao BGen Sarwari que se dirigiu para o seu gabinete 
com	os	oficiais	e	sargentos	que	acompanharam	a	prova,	para	
se	 se	 proceder	 à	 sua	 correção.	 “É	 preciso	 garantir	 o	 rigor	
do processo, para que haja transparência e justiça, referiu o 
BGen COS da KCD”.  

Tinha-se acabado de presenciar aprova de literacia 
que se constitui como a prova de seleção dos soldados (sar-
bozas) candidatos a serem admitidos ao curso de sargentos 
que os preparará para o ingresso na categoria de sargentos 
do ANA. Neste particular, o processo de seleção para aceder 
à categoria de sargentos, inicia-se com a candidatura voluntá-
ria dos sarbozas (soldados) de cada KandaK que são selecio-
nados numa primeira fase, pelos próprios  KandaK, com base 
no comportamento e na percepção que os comandantes 
têm acerca das capacidade dos seus sarbozas. Estes, são de-
pois convocados para prestarem a referida prova de literacia 

“Os óculos afegãos” “É	preferível	que	eles	façam	as	coisas	de	forma	tolerável,	do	que	nós	as	façamos	de	forma	perfeita.	
É	a	guerra	deles,	nós	estamos	cá	para	os	ajudar	e	não	para	a	vencermos	por	eles!“		

(*) T.E. Lawrence, 1917 
“Lawrence da Arábia”

os trabalhos da denominada “Comissão encarregue do estu-
do das carreiras dos Non-Commissioned	Officers (NCOs)” 
como nos havia referido o presidente desta comissão, o pró-
prio COS da KCD. A denominação desta comissão levou 
a	assessoria	 a	pensar	 tratar-se	de	algo	mais	 sofisticado,	de	
acordo com os padrões ocidentais, mas a realidade mostra 
o quão importante é a gestão de expetativas neste tipo de 
missões. Este episódio ajuda a compreender que a função de 
Advisor no ANA vai muito para além daquilo que se aprende 
nos Advisor Guides e nas SOPs  produzidas na ISAF. Acima de 
tudo, a essência da função de um Advisor passa pela aceita-
ção das práticas simples, ritmos diferentes, tradições imutáveis, 
usos e costumes, obrigando a que, no seu trabalho de asses-
soria tenha muitas vezes, como referiu o COS da KCD, que 
retirar os “óculos” de soldado da NATO e colocar os “óculos” 
de um soldado afegão para ver com “olhos de ver e saber” o 
Afeganistão e compreender processos e razões.

Quando se preparam forças para este tipo de missões, 
somos alertados permanentemente para o “cultural aware-
ness”, essencial neste tipo de missões, mas o nosso ritmo de 
olhar	o	mundo,	nas	nossas	certezas	técnicas	e	científicas	e	
porque não dizer, numa certa manifestação de superioridade 
cultural	que	camuflamos	numa	atitude	paternalista	e	de	acei-
tação, esbarra por vezes nas atitudes simples, daqueles que 
são simples e lidam com os simples.

As lições aprendidas que o mundo ocidental deveria 
ter assimilado quando contacta com outros em missões des-
te tipo, poderia ser materializada na frase daquele a quem 
poderiamos considerar como o “guru dos mentores” (*)

de	 onde	 sairá	 a	 lista	 definitiva	 de	 candidatos	 selecionados	
que após sancionamento pelo Comandante da KCD, vigorará 
como	a	lista	oficial	para	o	preenchimento	das	vagas	atribuí-
das à Kabul Capital Division. 

Posteriormente, os candidatos selecionados serão en-
viados para a Bridmal Academy	no	KMTC,	a	fim	de	frequen-
tarem, ao longo de quatro semanas, o curso de promoção a 
E5 (primeiro posto da categoria de sargentos do ANA). 

Numa sociedade que previligia culturalmente o patri-
monialismo em deterimento da meritocracia, a importância 
da promoção de soldado a sargento é enorme, pela ascen-
ção e mobilidade social no interior da organização que estas 
oportunidades permitem. 

Quando “assessorado” sobre se não seria melhor ter 
sido	um	outro	oficial	ou	mesmo	um	sargento	a	ditar	a	pro-
va, uma vez que um general se deveria resguardar para fun-
ções mais “nobres”, o COS KCD, pessoa bastante informada, 
fluente	na	língua	inglesa,que	estudou	na	ex-USSR	e	que	re-
centemente esteve presente em seminários em Washington, 
referiu que o facto de ter sido o próprio a pronunciar o ditado 
em	vez	de	outro	oficial	ou	sargento,	 tem	a	ver	com	a	cul-
tura	afegã.		É	uma	honra	para	os	candidatos	terem	sido	sub-
mentidos a uma prova ditada por um “elder” (mais velho) da 
organização,	neste	caso	um	oficial	general	da	KCD,	unidade	
considerada jóia da coroa do exército nacional afegão, que 
estes candidatos servem, em nome de “Allah”, com orgulho, 
devotado patriotismo e honra.

A expectativa, como assessor, seria a de acompanhar 
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Cap Tavares 1Sar Alves 1Ten Pereira SAj Gonçalves Cap Cordeiro

1Sar Oliveira 1Sar Gouveia Ten Capelão Costa Cap Silva Ten Galhano

Unidade de apoio

TCor Pires da Silva

SCh Ferreira 1Cabo Santos Ten Alves 1Sar Simões Sold Mira

Sold Teixeira 1Sar Barroso 1Cabo Afonso Sold Fonseca Sold Seixas

Sold Coelho 2Sar Rodrigues 1Cabo Soares  Sold Rocha Sold Peixoto

1Cabo Loução 2Sar Correia Sold Girão Sold Marques 1Cabo Nunes

1Cabo Almeida 1Sar Santos 1Cabo Freitas Sold Marques

Sold Fernandes Sold Santos Ten Pires 1Sar Fulgêncio Sold Ribeiro

Sold Coelho 2Sar Pinto Sold Semedo 1Cabo Rodrigues Sold Gonçalves

Sold Correia 2Sar Costa 1Cab Almeida Sold Silva Sold Almeida

1Cabo Lopes 2Sar Nascimento Sold Costa 2Cabo Costa Sold Marques

Sold Ribeiro 2Sar Esteves Sold Marques 1Cabo Pereira Sold Costa

Comandante

Constituição do 7º Contingente Nacional ISAF

Furr Marques

Cor Meireles dos Santos
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Sold Silvestre Ten Santos 1Sar Fernandes  2Sar Rocha 1Sar Moreira

Cabo Quintas 1Cabo Silva 1Sar Ferreira 1Sar Rosa 2Sar Almeida

1Sar Longo Cabo Delgado 1Cabo Sarmento 2Sar Schlengher Cabo Alves

Cabo Calhoa

Cor Rijo

TCor Lopes TCor Varregoso TCor Barão TCor Campos SMor Miranda

Cap Fernandes Maj Rainha Maj Ribeiro Maj Machás Maj Fernandes

Maj Silva Cap Mano SAj António SAj Mesquita 2Sar Pereira

MilitaryAdvisor
 Team

TCor Varela

PeH SAT 

Cap Oliveira SAj Durães SAj Oliveira 1Sar Dinis 1Sar Moreira

Cap Saraiva SAj Mendes SAj Custódio 1Sar Conceição

Maj Silva

KAIA Transition 
Plan - P15

Cap Guerra Ten Lopes Maj Simões Ten Antunes SAj Camelo

CAdj Vilela

SAj Calado 1Sar Pinela
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Maj Martins Ten Carvalho 1Sar Lampreia Maj Pinho SCh Figueiredo

TCor Carapuço Major Henriques Maj Assis 1Sar Oliveira Cap Esteves

Cargos
ISAF Crisis Establishment

Ten Costa

bem servir em terras distantes!...

Cap Horta TCor Martins
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SCh Abreu 1Sar Silva
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Cat. Variedades - Jan14:
Sold RC “Cmd” A Santos

Cat. Variedades - Fev14:
Cap FA Oliveira

Cat. Variedades - Mar14: 
TCor Infª Pires da Silva

Cat. Paisagista - Jan14:
Cor Infª F Rijo & SMor Infª J Miranda

Cat. Humanitário - Jan14:
Cor Infª F Rijo & SMor Infª J Miranda

Cat. Paisagista - Fev14:
SCh Infª “Cmd” Ferreira

Cat. Humanitário - Fev14:
Cap FA Oliveira

Cat. Humanitário - Mar14:
Cor Infª F Rijo & SMor Infª J Miranda

Cat. Paisagista - Mar14:
Cap Engº Fernandes

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO 7º CN SAF
JANEIRO A AbRIl DE 2014
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Cat. Humanitário - Abr14:
Cor Infª F Rijo & SMor Infª J Miranda

Cat. Paisagista - Abr14:
Cor Infª F Rijo & SMor Infª J Miranda

Cat. Variedades - Abr14:
Cor Infª F Rijo & SMor Infª J Miranda
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