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Raul Gomes
da UA e outras organizações sub-regionais.
Em 2004, os EUA estruturaram a sua
cooperação militar no continente através
do programa Global Peace Operations
Iniciative (GPOI) que deverá proporcionar
formação no âmbito das OAP, até 2010, a
cerca de 75.000 militares estrangeiros, com
prioridade para África. O GPOI tem como
objectivos principais: apoiar o plano de acção
internacional para incrementar a capacidade
global africana para realização de OAP; criar e
manter um sistema de transporte de militares
e respectivo apoio logístico para o teatro
de operações; garantir o equipamento dos
militares empregues em OAP; apoiar a Itália
na criação do Centro de Formação de Polícia
e apoiar os países cooperantes na garantia da
manutenção das capacidades adquiridas durante a execução do programa. É desenvolvido em coordenação com outros programas
estrangeiros, considerando-se a possibilidade
do seu prolongamento para além de 2010.
Ainda de realçar é a criação do African
Center for Strategic Studies, em 1999, e do
Comando para África (AFRICOM) que se
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fornecimento de equipamento e armamento,

O MODELO PORTUGUÊS
Inicialmente, a cooperação portuguesa processava-se de forma “avulsa”, reduzindo-se à oferta de
formação militar em Portugal. Os primeiros acordos de cooperação militar foram assinados em
1988, após os quais se seguiu a assinatura dos respectivos Programas-Quadro (PQ) de CTM. O
PQ é negociado e aprovado bilateralmente e constitui-se como o plano director das acções e do
investimento da cooperação militar portuguesa. Integra um conjunto de projectos cuja execução
materializa o modelo de CTM nacional. Para cada projecto é nomeado um Director Técnico
português e outro do país beneficiário, responsáveis pelo cumprimento dos objectivos definidos. Cada projecto é constituído por uma equipa de militares, variável de acordo com as suas
necessidades (por norma, um a seis) podendo esta ser, ou não, residente no país beneficiário
(normalmente nomeada por períodos de meio a um ano). As equipas podem ser reforçadas por
assessores temporários que se deslocam ao país cooperante quando necessário. Angola é o país
com maior fatia do orçamento da CTM portuguesa (ver gráfico), estando em vigência o PQ 20072010, constituído por doze projectos com trinta e cinco militares residentes, em média. No total
da CTM, estão destacados, em África cerca de uma centena de militares das Forças Armadas.
A cooperação militar inclui também um programa de formação de pessoal, no país, que visa
a capacitação técnica dos militares dos PALOP de acordo com as necessidades dos projectos
inscritos nos PQ.
Os objectivos da cooperação portuguesa assentam na afirmação estratégica do país, na contribuição para o estreitamento da cooperação no mundo lusófono e na contribuição para a segurança
e estabilidade interna dos PALOP, concretamente, promovendo a capacitação das suas Forças
Armadas e o seu desenvolvimento cultural e económico e contribuindo para o esforço internacional de dotar os africanos de capacidades que lhes permitam intervir na gestão de crises no
continente. Este ponto é reforçado pela criação, em 2005, do Programa de Apoio às Missões de
Paz em África (PAMPA), actualmente em fase de «adopção» pela UE, o qual prevê a multilateralização da CTM portuguesa, centrando-se na capacitação institucional no âmbito da segurança e defesa dos países africanos; na formação de militares desses países; na cooperação multilateral com
organizações africanas e na mobilização da agenda africana nas OI em que Portugal participa.

tem revelado fundamental para a estraté-

além do apoio à formação no âmbito das
OAP e missões humanitárias. As relações
militares chinesas são actualmente desenvolvidas com 25 dos 48 países africanos
com quem mantém relações diplomáticas. A
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compreende a troca de experiências; consultas bilaterais sobre assuntos relacionados
com a segurança; exercícios combinados e
participação em OAP. A sua presença militar
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pela sua componente diplomática, principalmente pela rede de adidos de defesa, após
o surgimento do AFRICOM. Actualmente,
o país é um dos principais fornecedores de
armas em África, logo a seguir à Rússia.
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