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A criação, a 16 de Abril de 1960, do Centro
de Instrução de Operações Especiais

(CIOE) e sua instalação em Lamego foi, como se
demonstrou no ano seguinte, uma decisão que indi-
ciava uma avaliação séria de uma potencial ameaça
que pairava sobre a soberania portuguesa nos terri-
tórios ultramarinos. Identificou-se como a necessi-
dade de criar uma força que, pela sua organização,
apetrechamento e preparação, pudesse ser
empregue pronta e eficazmente na execução de
operações de tipo especial, em operações de con-
tra-subversão, empenhada na execução de opera-
ções de segurança interna, e apta a resolver qual-
quer situação que envolvesse a segurança e inte-
gridade das populações e dos vários territórios da
nação portuguesa, na metrópole e sobretudo nas
províncias ultramarinas.

A desconfiança em relação a possíveis ameaças
à segurança dos territórios nacionais em África cres-
cia a cada dia, fomentada por várias condicionantes
político-militares. A descolonização avançava a
passos largos em África e na Ásia, com o apoio da
Organização das Nações Unidas (ONU); Portugal
com a sua entrada na ONU, em 1955, vê, na Assem-
bleia Geral, o seu domínio sobre os territórios africa-
nos ser cada vez mais contestado e nas províncias

ultramarinas os movimentos independentistas emer-
giam buscando apoios nos países próximos recém-
independentes. Urgia serem tomadas medidas pre-
ventivas no sentido de preservar a integridade naci-
onal e impedir a insurreição nos territórios portugue-
ses de além-mar.

A vontade de criação de uma força apta a res-
ponder aos riscos evidenciados encontrava-se ex-
pressa na Directiva de 22 de Abril de 1959 do Minis-
tro do Exército, Brigadeiro Almeida Fernandes, so-
bre as “unidades para intervenção imediata”. Pre-
tendia-se que este tipo de unidade tivesse: um ele-
vado grau de prontidão operacional; que pudesse
ser subdividida em fracções capazes de realizar
missões independentes; estar, com um tempo míni-
mo de aviso, em condições de ser transportada por
ar ou mar, total ou parcialmente, para qualquer parte
do território nacional; poder entrar rapidamente em
acção, assim que desembarcada; dispor de arma-
mento, equipamento e fardamento que lhe permita
cumprir, com a maior flexibilidade, as tarefas que
lhe forem destinadas; ser preparada moral e tactica-
mente para o fim em vista (guerra subversiva e con-
tra-guerrilha), constituindo-se assim como uma Uni-
dade de elite dentro do Exército, servindo de padrão
e de estímulo para a elevação do espírito militar de
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(Foto do título) Chegada a Lamego das 3 primeiras Companhias de Caçadores Especiais a
27 de Abril de 1960.
(Nesta página) Primeiros cursos de Operações Especiais na década de 60 – pista de obstáculos
na parada de Santa Cruz.

todas as outras forças.
O grupo de trabalho

criado com o objectivo
de “desbravar o pro-
blema”, chefiado pelo
Major com Curso de Es-
tado-Maior, Hermes de
Araújo Oliveira, tinha a
missão de definir: o es-
quema das medidas gerais tendentes à
transformação do Batalhão de Caçadores
n.º5 (BC5) na primeira Unidade com as
valências citadas; a sua organização geral e
territorial; a organização das várias formações
operacionais; o material e equipamento a
adoptar; um esquema geral de um programa
de preparação e instrução das forças, tendo
em vista a formação de pessoal com um elevado
espírito combativo e boas qualidades de
resistência moral e física e um programa de treino
na utilização de transportes aéreos e marítimos e,
na sequência da primeira missão à Argélia, realizada
em 1958 pelo Major Hermes de Oliveira,
providenciar a frequência de estágios ao pessoal
indigitado para dirigir o Centro ou ali desempenhar
funções de instrutor e monitor. Apoiando-se nos
resultados dessa primeira missão e assente numa
perspectiva preventiva e de aprendizagem, o envio
de militares portugueses à Argélia foi encarado
como uma excelente oportunidade de aprofunda-
mento da temática do novo tipo de guerra, que
claramente se afastava da convencional. Logo, não
tardou muito até serem enviados mais oficiais
portugueses aos centros especializados e aos
teatros de operações da Argélia. É neste sentido
que vão em missão ao Centre d'Instruction de
Pacification et Contre-Guerrilla, em Arzew-Oran,
Argélia, o Major Nunes Igreja e os Capitães
Aquilino Miranda, Luz de Almeida, Vaz Antunes e
Lemos Pires, que viriam a ser alguns dos
“fundadores” do CIOE.

Tratou-se em seguida de criar um Centro com
a missão de preparar militares para a luta de contra-
guerrilha e contra-subversão, para a acção psico-
social e para as técnicas de montanhismo. Caracte-
rísticas que pela sua natureza obrigaram a um apro-
fundado estudo acerca da sua localização, pois a
sua missão e o tipo de instrução a realizar requeriam
determinadas características geográficas, demográ-
ficas e ambientais. Entre elas, destacam-se como fun-
damentais para a instrução de luta de contra-

guerrilha a
existência de
zonas monta-
nhosas áridas e
muito extensas;
áreas densamente
cobertas, media-
namente cober-
tas e descobertas;
cursos de água;
objectivos econó-
micos; áreas despo-
voadas e outras com
pequenos aglomerados
populacionais; e ex-
tensas zonas não cul-
tivadas. Para a ins-
trução de acção psico-
social, a existência de
pequenos aglomerados
populacionais do tipo
localidade ou aldeia e
para a instrução de
montanhismo, a existên-
cia de zonas bastante
montanhosas.

A sua especificida-
de requeria que estives-
se pronta a embarcar, a
qualquer momento, para
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o Ultramar. Logo, a presença, relativamente próxima,
de um aeródromo e de um porto, era um requisito
fundamental. Tal aspecto assumia ainda mais
importância devido ao facto de ser essencial o treino
de embarque e desembarque durante o período de
instrução. O reconhecimento levado a efeito, para a
possível localização do CIOE, orientou-se, então, para
três regiões que primeiramente se reconheceram como
sendo as que ofereciam mais vantagens: Covilhã,
Lamego e Lagos. Os resultados dos estudos
realizados apontaram Lamego como o local que melhor
correspondia aos requisitos e comparativamente aos
outros locais beneficiava da relativa proximidade do
porto de Leixões e do aeroporto de Pedras Rubras, ou
mesmo, do aeródromo de Viseu. Também no capítulo
das instalações tinha mais vantagens, uma vez que,
embora deficientes, as que dispunha eram as menos
más e ofereciam maiores possibilidades de adaptação.

Como resultado do exposto, o Decreto-Lei n.º
42926 cria, a 16 de Abril de 1960, o Centro de Instru-
ção de Operações Especiais atribuindo-lhe a missão
de instruir os quadros do Exército nas várias modali-
dades de “operações especiais”, realizar estágios
de subunidades, tendo em vista aperfeiçoar a sua
actuação numa ou mais modalidades destas opera-
ções e levar a efeito estudos que, de qualquer modo,
pudessem contribuir para melhorar a eficiência das
Forças Armadas, no que diz respeito à sua actuação
em “operações especiais”, designadamente nas de
maior interesse para a defesa do território nacional.
O Artigo 2.º estabelecia a localização do CIOE em
Lamego, nas instalações do Regimento de Infan-
taria n.º 9, ficando-lhe, durante a fase de
organização, adstrito e dele dependente apenas
para efeitos administrativos enquanto que, para
efeitos de instrução, ficava dependente da direcção
da Arma de Infantaria.

O CIOE, sob o comando do Major Henriques da
Silva, entra imediatamente em actividade. A 20 de Abril,
dão-se as primeiras apresentações de Oficiais,
Sargentos e Praças e a 27, do mesmo mês, a população
de Lamego recebeu efusivamente, vindo do BC5, o
primeiro grande contingente de militares, constituído
por três companhias que, a 4 de Janeiro de 1960, haviam
iniciado, no BC5, a sua fase instrutória. Estas foram as
três primeiras Companhias de Caçadores Especiais
(CCaçEsp). Apresentaram-se, no CIOE, para iniciarem
o seu período de cinco semanas de instrução espe-
cial. A selecção e preparação destas companhias foi
criteriosa. As praças foram seleccionadas − todos
letrados, pelo menos com a 4.ª classe − e contavam
com a presença de vários militares do quadro
permanente (três Oficiais, oito Sargentos e três Cabos).
O corpo de instrutores havia sido preparado e a
instrução no BC5 e no CIOE havia sido dura. O

armamento, equipamento e fardamento foi objecto de
aturado estudo. Nada havia sido deixado ao acaso. A
resposta foi a esperada. Porém, os acontecimentos de
15 de Março de 1961, em Angola, deram início à guerra,
o que de uma certa forma já se previa, e com ela o
necessário aumento de efectivo. O tempo, factor
necessário para formar forças com as características e
qualidade das primeiras CCaçEsp, escasseava.
Tratava-se agora de aprontar o maior número de
homens com a maior rapidez possível (“Andar
rapidamente e em força”). Em consequência, a
capacidade das CCaçEsp foi diminuindo: deixou de
haver selecção de praças, diminuiu o número de
militares do QP, o estágio final de cinco semanas, no
CIOE, foi substituído por um estágio de preparação
para os Quadros precedendo a recruta. Em 1963,
acabaram as CCaçEsp. Ao todo passaram pelo CIOE
8 CCaçEsp para receber a segunda parte da instrução
antes de seguirem para o Ultramar. Das restantes
apenas os quadros aí receberam formação.

Com o fim das CCaçEsp, o CIOE passou a uma
nova fase: formar, nos cursos de Operações Especi-
ais, oficiais e sargentos nas áreas de contra-guerrilha
e contra-subversão, quadros esses destinados a todas
as subunidades de Infantaria, Cavalaria e Artilharia.
Estes cursos de Operações Especiais iniciaram-se, em
1963, com um curso experimental organizado com base
no curso de Ranger dos EUA e teve como director o
então Capitão Rodolfo Begonha. O primeiro curso,
em Portugal, teve uma primeira fase no Centro Militar
de Educação Física e Desportos, em Mafra, e uma
segunda fase em Lamego. Todavia, foi o único a
decorrer nesses molde, pois, em meados de 1964, o
curso passou a ser ministrado todo em Lamego. Sem
nunca esquecer a matriz de Operações Especiais −
intensa preparação física, psicológica, contra-
guerrilha, contra-subversão e instrução de patrulhas
−, o curso foi objecto de profunda e constante
reorganização, adaptando-se às condições da Unidade
e, principalmente, da região, por se tratar de um curso
maioritariamente prático ministrado sobretudo no
terreno. Seleccionaram-se novas áreas de instrução
em zonas mais densamente arborizadas, intensificou-
se a utilização de meios aéreos, introduziu-se a
instrução de detecção de minas em picadas, deu-se
uma maior atenção à informação e implementou-se a
acção psicológica em operações (fundamental neste
tipo de conflitos). As constantes alterações aos progra-
mas de instrução tinham como objectivo preparar os
militares para a realidade do Ultramar e eram
sustentadas, na experiência acumulada no desenrolar
do conflito, nas lições aprendidas e no feedback
vindo do ultramar. Era um processo de adaptação
constante baseada no sistema então implantado no
Exército da “experiência de todos para todos”.
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Equipa de Operações Especiais em treino na neve.

Viveu-se, durante o decurso do conflito em Áfri-
ca, um período de intensa actividade. Eram organi-
zadas e preparadas Companhias de Comandos, em
reforço das que eram formadas em Angola, a par de
toda a instrução de Operações Especiais, dos Está-
gios de Actualização para grande parte dos oficiais
mobilizados e, ainda, alguns cursos para comandan-
tes de companhia e instrução de algumas subunida-
des. Encontrava-se, então o CIOE, totalmente foca-
lizado na preparação de quadros de combatentes
destinados ao Ultramar embora não tenha sido uma
Unidade de mobilização (à excepção das companhias
de Comandos e das CCaçEsp aí formadas).

Durante o conflito em África, os elementos de
Operações Especiais (Rangers) tiveram uma

actuação muito diversificada, pois era diferente a
situação das subunidades. Em quadrícula ou em
intervenção, em zonas de operações muito activas
ou sem significativo contacto com o inimigo, ou,
ainda, e não menos relevante, em natural contacto
com as populações sem qualquer preocupação de
combate. A missão específica de cada especialista
era definida pelo respectivo comandante de com-
panhia, havendo companhias com pelotões de mili-
tares seleccionados sob o comando do subalterno
de Operações Especiais, para executarem determi-
nado tipo de operações, mas, também, companhias
onde a situação não exigia nem aconselhava pelo-
tões ou grupos diferenciados. A nível individual,
normalmente, o subalterno de Operações Especiais
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Parelha sniper.

coadjuvava o comandante na área das operações e o
sargento auxiliava o subalterno quer no mesmo
pelotão, quer nas funções administrativas. Muitos
destes oficiais e sargentos foram escolhidos para
missões importantes junto dos vários grupos de
combatentes locais, designadamente, Caçadores
Nativos, Milícias, Grupos e Tropas Especiais (GE), e
Grupos Especiais Pára-quedistas (GEPs), quer
supervisionando, quer instruindo, quer participan-
do nas acções por eles realizadas. Os militares de
Operações Especiais tomaram parte em todo o tipo
de operações vividas nos três teatros, aplicaram a
doutrina criada para a contra-subversão, com técni-
cas e tácticas próprias, testadas, ensinadas e difun-
didas pelo CIOE, em especial a acção psicológica
sobre as populações −  uma das áreas de interven-
ção de maior importância no conflito, uma vez que,
neste tipo de conflitos, as populações eram o alvo a
conquistar. Foram, também, importantes auxiliares
dos comandantes de companhia e de outros esca-
lões de comando, devido à especificidade da sua
formação. Adaptaram-se facilmente às diferentes
situações pelo treino diversificado que tiveram. Por
toda a sua acção neste período, o CIOE ostenta no
seu estandarte a legenda Angola, Moçambique e
Guiné, 1961-1974.

O golpe militar de 25 de Abril de 1974 planeado e
desencadeado pelo movimento dos capitães pôs fim
à guerra. O movimento teve origem nas reuniões,
cartas de protesto e movimentações corporativistas
surgidas no Verão de 1973, em contestação aos
Decretos-Lei n.º 353, de 13 de Julho, e n.º 409, de 20
de Agosto de 1973, mas rapidamente se politizou e

estruturou. Ao cansaço causado pela guerra, pela
exiguidade dos quadros, principalmente de capitães
e subalternos e das sucessivas comissões, somou-
se a consciencialização de que o fim da guerra só
poderia ser alcançado pelo derrube do regime. Nesse
sentido o movimento foi-se estendendo e ganhando
apoiantes através de uma rede relativamente bem
montada. No CIOE, alguns dos seus oficiais, partici-
param activamente nas acções e movimentações
preparatórias. No plano de manobra da operação
“Viragem histórica”, o CIOE era considerada uma
Unidade importante nas acções a decorrer no Norte
do país. Assim, na madrugada de 25 de Abril de 1974,
marchou, do CIOE para o Quartel General da Região
Militar do Norte (QG RMN) no Porto, a companhia
de comandos 4041 sob o comando do Capitão
Delgado da Fonseca.

O golpe militar pôs fim ao regime e ao mesmo
tempo abria as portas à democracia. Todavia, esse
caminho foi tortuoso e marcado pelo confronto en-
tre elementos moderados, que pretendiam a instaura-
ção em Portugal de uma democracia segundo os
padrões da Europa Ocidental e os elementos da
esquerda radical que pretendiam a instauração de
um regime comunista na órbita da URSS. O período
decorrido entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de
Novembro de 1975 foi extremamente agitado, atin-
gindo o pico de tensão durante o Verão de 1975, num
momento em que já se contavam espingardas num
clima de pré-guerra civil. O alvoroço encontrava eco
e amplificava-se nos quartéis que se tornaram palcos
de disputa político-ideológica. Actos de indisciplina,
desobediência, participação de militares em
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Elemento de Operações Especiais em progressão.

manifestações e acções políticas tinham-se tornado
habituais em várias Unidades. Na Região Militar Norte
(RMN), o CIOE era uma Unidade chave, pelo tipo de
forças que aprontava, pela localização, pelo grau de
influência que provocaria nas Unidades próximas e
nos restantes quadros do Exército. Importância que
não passou despercebida aos militantes da esquerda
radical e cedo se notou essa preferência, que se fez
sentir em especial entre os meses de Fevereiro a Julho
de 1975. Período de grande influência da ala comunista
e de significativa actividade e durante o qual a Unidade
se encontrava praticamente dominada. Todavia, a
situação reverter-se-ia durante o mês de Julho de 1975
com o regresso de alguns oficiais e sargentos ao CIOE.
Regressos que conduziram à normalização da Unidade
pois os elementos radicais foram sendo afastados,
contendo-se assim, a ameaça radical. Após este
saneamento, o CIOE, colocou-se à disposição do
Brigadeiro Pires Veloso, Comandante da RMN, na
defesa da disciplina, da ordem e dos valores
democráticos, juntando-se a outras Unidades e

especialmente à sua Reserva Pessoal − a Companhia
Operacional de Leixões. Companhia que, com o seu
efectivo de 150 a 200 militares com a especialidade de
Operações Especiais, constituiu-se como a única força
de que o Comando do Quartel-General se podia
socorrer para resolver as mais diversas situações.
Assim, a 27 de Novembro de 1975, uma força
constituída por 38 militares comandada pelo Capitão
Angeja marchou, na sequência de uma ordem
telefónica do Comandante da RMN, para o Regimento
de Infantaria do Porto e, posteriormente, para o
Regimento de Artilharia de Lisboa (onde permaneceu
até 6 de Dezembro de 1975), desempenhando missões
de elevado risco numa época de enorme instabilidade
política e militar.

Após o sucesso do golpe militar de 25 de Abril e
durante o “Verão Quente” uma série de reformas fo-
ram ocorrendo. O fim da Guerra em África teve
inevitáveis consequências ao nível da organização
do Exército. A 14 de Julho de 1975, o Despacho n.º 37/
REO, assinado pelo General CEME, Carlos Alberto
Idães Soares Fabião, anuncia a extinção do CIOE e a
sua substituição pela Escola de Formação de
Sargentos (EFS), desde 1 de Agosto de 1975. O
Decreto-Lei n.º 181/77, de 4 de Maio, vem dar força de
lei ao referido despacho e surge para regularizar
alterações já verificadas na organização territorial do
Exército. A EFS, tinha como missão instruir a primeira
parte dos Cursos de Formação de Sargentos, durante
a qual eram ministrados os conhecimentos básicos
das matérias comuns às várias Armas e Serviços do
Exército. Desde 1977, quando teve início o 1.º CFS até
à sua substituição pelo CIOE, em 1 de Fevereiro de
1981, formaram-se, em Lamego, 1111 Sargentos que,
posteriormente seguiram para as respectivas Escolas
Práticas para concluírem o seu ciclo de instrução. Como
herdeira em tradição e espírito do CIOE, a EFS recebeu
da extinta Unidade instalações e terrenos extremamente
propícios para a instrução de Operações Especiais e,
dos seus quadros, alguns dos bons especialistas que
o Exército Português possuía nessa área. Tornou-se
evidente para o Comando e militares da EFS que o
desenvolvimento das técnicas e o aprofundamento
dos conhecimentos na área das Operações Especiais
continuava a ser essencial para a componente
operacional do Exército. Julgou-se importante não se
perder uma técnica, um nível de conhecimentos e uma
formação de espírito que atingira, durante a vigência
do CIOE, elevada eficácia. Tendo esta consciência do
dever único que tinha, e que não podia legar ao
esquecimento, a EFS manteve a formação em dois
turnos de incorporação de pessoal recruta que recebia
instrução do tipo “Operações Especiais” mantendo
viva a especialidade. Porém, esta situação não se man-
teve por muito tempo.
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Pelo despacho 101/ REO, de 22 de Janeiro de
1981, do General CEME Pedro Alexandre Gomes
Cardoso, a EFS é transformada em CIOE em 1 de
Fevereiro de 1981. Sendo o CIOE o legítimo possui-
dor das tradições e património histórico-militar do
CIOE, criado a 16 de Abril de 1960, e do Regimento
de Infantaria n.º 9. Recebe missão similar à estabe-
lecida anteriormente.

Em 1982, é ministrado o primeiro Curso de
Operações Especiais a militares do Quadro Perma-
nente, passando a ser anual a sua frequência por
Oficiais e Sargentos nacionais e estrangeiros.

Em 1983, por Despacho do General CEME, em 3
de Dezembro, foi criado o Curso de Operações Irre-
gulares (COIR) tendo como objectivo a qualificação
de quadros em Operações Irregulares aptos para
organizar, instruir e orientar Forças Irregulares, tendo
em vista a defesa do Território Nacional com o recur-
so à resistência. Apoiava-se a criação deste curso
na LDN de 1982, que determinava como dever de
todos os portugueses a passagem à resistência,
activa ou passiva, em caso de agressão. Estávamos
no auge da “Guerra-fria”. O curso tinha carácter
obrigatório e destinava-se a formar Oficiais e Sar-
gentos dos Quadros Permanentes do Exército das
diversas armas e serviços, tendo-se mantido com
pequenas alterações este formato e objectivo até
2002.

Em 1986, há uma reestruturação do Encargo
Operacional do CIOE, imposta superiormente, for-
mando-se duas companhias, sendo uma a Compa-
nhia de Operações Especiais (COE), com três pelo-
tões, e uma Companhia de Apoio de Combate (CAC),
com um Pelotão de Reconhecimento, um Pelotão
de Morteiros 120 e um Pelotão Anti-carro. Tudo
isto formava o Batalhão de Operações Especiais.
As Praças de Operações Especiais tinham então
como especialidade “Atirador com aptidão para
Operações Especiais” podendo a COE ser empre-
gue, in extremis como Companhia de Atiradores.
No mesmo ano, foi decidido eliminar a especialização
em “Operações Especiais”, não havendo em 1987 o
Curso de Operações Especiais do QP, nem a primeira
incorporação para Praças ou para o Curso Geral de
Milicianos (CGM). Alegava-se então que se
encontrava em estudo a possibilidade do Batalhão
de Operações Especiais vir a integrar a Brigada de
Forças Especiais, sediada, na época no Forte do
Bom Sucesso, juntamente com forças dos dois bata-
lhões de Comandos do Regimento. Intenção que
não veio a ser consumada.

Em 1987, reúnem-se os Generais Director do
Departamento de Instrução do Exército (DDI),
General Aurélio Trindade, o Director da Arma de
Infantaria (DAI), General Adérito Figueira e o

Comandante da Região Militar do Norte, General
Carlos de Azeredo. Desta reunião ficou clara a inten-
ção de preservar o CIOE e as suas especificidades
pela importância que constituíam para o Exército.
Simultaneamente, iniciam-se os estudos para a
elaboração de um documento que consolidasse o
conhecimento acumulado pela Unidade ao longo
dos anos no que referia a organização, missões e
tarefas. Um documento que identificasse as missões
primárias para as Operações Especiais mas que tam-
bém englobasse os conceitos expressos na Lei de
Defesa Nacional, nomeadamente no que referia à
resistência, e que não chocasse com os preceitos
utilizados pela NATO no que referia ao emprego
das Forças de Operações Especiais.

Em 26 de Abril de 1988, sendo Chefe do Estado-
Maior do Exército o General Firmino Miguel, é publi-
cado o Despacho 37/88/CEME, estipulando-se aí,
entre outros pontos importantes, a missão do CIOE
que até aí era provisória. Indicam-se claramente as
possibilidades e organização do Encargo Operaci-
onal do CIOE, a Companhia de Elementos de Opera-
ções Especiais (CEOE), e discriminam-se as compe-
tências que devem possuir os diferentes militares
de Operações Especiais. A Companhia de Elemen-
tos de Operações Especiais é organizada em cinco
pelotões podendo actuar em favor das Grandes
Unidades (GUs) do Exército a levantar à custa do
dispositivo territorial, as três regiões militares, Norte,
Lisboa e Sul e ainda as duas zonas militares, Açores
e Madeira. A Companhia dependia directamente do
Chefe do Estado-Maior do Exército para o seu
emprego operacional. Seguindo a mesma filosofia,
é imposta ao CIOE a responsabilidade de ministrar
um curso de operações irregulares, contribuindo
assim para a edificação do subsistema de resistência
em que se pretendia, como objectivo estratégico,
que os Oficiais e Sargentos, em caso de necessidade
e a partir da sua zona de guarnição territorial, vies-
sem a organizar a resistência. Tal conceito é conside-
rado pelo CEME como fundamental como factor de
dissuasão estratégico, credível e de baixo custo
devendo a capacidade de resistência residir no Exér-
cito, referindo especificamente que “Portugal, muito
embora fazendo parte da Aliança Atlântica e estan-
do integrado no seu aparelho militar, deve: alicerçar
a sua defesa numa dissuasão minimamente credível
e autónoma de ameaças/agressões de baixos cus-
tos militares e políticos e na qual também se inclui a
capacidade de recorrer à resistência activa organi-
zada como última forma de defesa.”

Como já referido, os estudos anteriormente inici-
ados para a sistematização doutrinária das Opera-
ções Especiais foram realizados em estreita colabo-
ração com o Instituto de Altos Estudos Militares
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(IAEM), órgão então responsável pela Doutrina no
Exército, chegando-se a uma versão final que é
aprovada e implementada em 1990 pelo General
CEME, vindo a constituir-se o capítulo XIX do
Regulamento de Campanha − Operações sob a
denominação de “Operações Não Convencionais”.
Com a aprovação deste capítulo, viu a Unidade
consubstanciados os princípios, missões e formas
de actuação das Forças de Operações Especiais,
das Actividades Irregulares e das Operações Não
Convencionais no seu vasto espectro de actuação
e que, de forma precisa e clara, distingue o tipo de
forças e operações que são atribuídas a Forças Não
Convencionais daquelas que são atribuídas a For-
ças Convencionais. A clarificação da missão e da
natureza do empenhamento das Operações Especi-
ais contribuiu para que, ao longo da década de 90,
se registasse uma evolução notável nas áreas do
saber fazer, cimentada através das experiências
recolhidas pela frequência de diversos cursos no
estrangeiro, da participação em vários exercícios
bilaterais, combinados e conjuntos.

Em 1996, o CIOE integrou a AMF(L) ACE Mobile
Force (Land) da NATO, participando num primeiro
exercício na Bélgica (1996). Fruto de experiências
de militares de Operações Especiais recolhidas no

Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina a Uni-
dade planeia, executa e  participa, em Santa Margari-
da no primeiro exercício de Operações de Paz,
decalcando a situação que se vivia, pelas forças da
NATO naquele território da ex-Jugoslávia, no qual
se utilizaram métodos de simulação de populações
num figurino que ainda hoje é utilizado. Neste
exercício “Viriato” participaram forças do RI 13 e do
RC 6, sob a supervisão da então Região Militar do
Norte. O CEME, General Cerqueira da Rocha, visitou
este exercício tendo ficado muito bem impressionado
pelo realismo conseguido.

No mesmo ano, a 13 e 14 de Novembro, o CIOE
participa em Highwycombe, Reino Unido, numa
Conferência da Comunidade de Operações Espe-
ciais da NATO, onde se discute o draft de um docu-
mento, o AJP 1 (A), Allied Joint Publication, que
pretende ser o draft inicial do documento dou-
trinário das Operações Especiais da NATO. O Des-
pacho de 13 de Setembro de 1996 do General CEME
refere que compete ao CIOE apresentar os pareceres
acerca dos estudos tendentes à consolidação da
Doutrina de Operações Especiais da NATO. Foi
referido nessa conferência, conforme expresso no
relatório, que a elaboração de documentos doutri-
nários NATO de Operações Especiais, deverá ser
sempre suficientemente abrangente para que não
choque com conceitos nacionais. Da comparação
dos conceitos doutrinários apresentados em docu-
mento para discussão e os conceitos expressos no
Cap. XIX do RC Operações (Exército Português),
conclui-se que os constantes do regulamento naci-
onal se encontravam relativamente avançados rela-
tivamente aos da NATO, nomeadamente no que
referia a missões primárias das Operações Especiais,
incluindo conceitos de Operações Não Convenci-
onais, Operações Irregulares, Operações Especiais
de Acção Directa e Operações Especiais de Acção
Indirecta.

Em paralelo, inicia-se, ainda durante o ano de
1996, no EMGFA, em ambiente muito reservado, o
planeamento de operações de contingência, apenas
com militares do CIOE, do que vieram a ser mais
tarde as NEO (Non Combatant Evacuation
Operations). O plano, então elaborado, serviu como
referência ao planeamento e execução da Operação
“Leopardo” em Maio de 1997, em que uma força
conjunta, onde estava o DOE (AMF), operou no
Congo e Zaire.

Em 1997, integrando a AMF(L), um Destaca-
mento de Operações Especiais parte para a Noruega,
em Janeiro, para um período de aclimatização de
três meses que culminaria com um grande exercício
da NATO nesse país. Ainda durante o ano de 1997,
para execução em 1998, é atribuída ao CIOE a respon-
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sabilidade de comandar a componente de Operações
Especiais da NATO no exercício “Strong Resolve
98”, que era, à época, o maior exercício da NATO
envolvendo 68.000 homens nas suas duas áreas
geográficas, Atlântico e Europa do Norte, “Crisis
North”, onde se treinou operações do Art.ºV, e
Europa do Sul e Atlântico, “Crisis South”, onde se
treinaram as Operações de Paz. Este exercício
envolveu todos os militares do CIOE e augmentees
de Operações Especiais, oficiais e sargentos desde
a fase de planeamento. É deste ano que data a
criação da célula de Operações Especiais junto
Commander in Chief South Atlantic (CINC-
SOUTHLANT) − mais tarde o Joint Command Lis-
bon − , em Oeiras.

Em 1998, no exercício “Viriato” das Operações
Especiais que decorre na região de Mirandela,
envolvendo meios aéreos da Força Aérea Portu-
guesa e importantes forças espanholas de Opera-
ções Especiais, com um realismo digno de nota,
leva-se a cabo o treino, pela primeira vez no Exército,
de Operações de Evacuação de Não Combatentes
(NEO). Curiosamente, logo após este exercício, foi
necessário num tempo mínimo executar uma
operação NEO, na Guiné, durante a qual as forças
de Operações Especiais foram encontrar forças
congéneres americanas e francesas com quem
tinham estado em exercícios durante Outubro/
Novembro de 1997 e Feveveiro de 1998 (Strong
Resolve), respectivamente. Ao longo deste ano, até
1999, são várias as saídas de curta duração de
Destacamentos de Operações Especiais para a
Guiné. Data deste ano a Directiva Operacional 12/
CEMGFA/99 que identifica as forças de Operações
Especiais das Forças Armadas como sendo o
Destacamento de Acções Especiais da Marinha e
as Forças de Operações Especiais do Exército e as
suas missões primárias. Na elaboração do draft
inicial desta Directiva participou um grupo de
Oficiais do CIOE tendo como referência os trabalhos
também em curso na NATO quanto ao emprego
conjunto de Forças de Operações Especiais. Do
mesmo modo, o CIOE participa na elaboração do
plano que a contingência da execução de NEOs.
Entre 1997, data da primeira NEO em que o CIOE
participa, e 2000, militares desta Unidade participam
no planeamento de contingência para quatro
territórios com potencial instabilidade onde residiam
comunidades portuguesas que poderiam vir a
necessitar de segurança acrescida.

Em 1999, o Destacamento de Operações Espe-
ciais é a primeira subunidade completa do Exército
Português a entrar no Teatro de Operações do Koso-
vo, seguida de imediato pelo Agrupamento Alfa,
ficando sob Controlo Operacional da Brigada Multi-

nacional Oeste até Julho de 2001 sendo, nesse ano,
a última unidade do Exército Português a sair daquele
território.

No âmbito dos exercícios combinados foi no
CIOE que se iniciaram os primeiros exercícios da série
“Felino” (animal heráldico do CIOE), que envolviam
inicialmente as forças especiais dos países da CPLP,
tendo sido planeados e executados naquela Unidade
os exercícios desta série dos anos 2000 e 2001.
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Em 17de Novembro de 2001 é solicitado ao CIOE
a constituição de um Destacamento de Operações
Especiais para operar no Afeganistão. A 19 de
Novembro é enviada essa constituição, o quadro
orgânico de material e as dotações necessárias.

Com a abertura do Teatro de Operações de
Timor-leste, em 2000, é enviado sob as ordens do
Sector Central/UNTAET, um Destacamento de
Operações Especiais que se virá a manter nesta
Operação das Nações Unidas até 2004. Nesse ano,
com o regresso de Portugal ao Kosovo, é integrado

nesta Força Nacional Destacada um outro Destaca-
mento de Operações Especiais. Em 2007 e 2008,
acompanha a Quick Reaction Force (QRF) que Por-
tugal envia para o Afeganistão no âmbito da ISAF,
uma equipa sniper que regressa em 2008 com a
retracção daquela força. Quando a QRF regressa
aquele Teatro em 2010, voltam a integrá-la as
equipas sniper de Operações Especiais.

Politicamente, em Novembro de 2002, durante
uma reunião dos Ministros da Defesa Nacional da
UE, em Bruxelas, foi declarada a disponibilidade de
Portugal contribuir com um “Combine Joint Special
Operations Task Force Head Quarters” no âmbito
das Operações Especiais para o “headline goal” da
EU. O Concelho Estratégico de Defesa Nacional de
2003 atribui novas capacidades às Forças Armadas,
das quais se destaca a luta contra o terrorismo.
Essa exigência, conjugada nos compromissos inter-
nacionais assumidos, tinha implícito a necessidade
de criação de um Quartel-General de Operações
Especiais (QGOE). Os estudos realizados para o
seu levantamento conduziram à activação, em
Janeiro de 2005, de um núcleo permanente. Na
sequência da nova Lei Orgânica do EMGFA
(Decreto-Lei n.º 234/2009 de 15 de Setembro) é
criado o QGOE na dependência do Comando Opera-
cional Conjunto, através do Comandante
Operacional Conjunto, e assume-se como um Órgão
conjunto, permanente, que tem por missão exercer
o comando ao nível operacional das Forças de
Operações Especiais, planear e coordenar o
emprego das FOpEsp, em operações conjuntas,
assim como, assegurar o planeamento e a condução
dos exercícios conjuntos e combinados de FOpEsp
e colaborar na definição da doutrina militar conjunta
e combinada nos vários domínios da sua área
específica.

No âmbito da cooperação técnico-militar, o
CIOE, formou militares PALOP na especialidade de
Operações Especiais, desde 1991,  e mantém ainda
a responsabilidade, como Entidade Técnica Princi-
pal, da cooperação e direcção dos projectos de coo-
peração técnico-militar em Angola e Moçambique.
No mesmo sentido, em 1995, deu início à assessoria
ao Centro de Instrução de Operações Especiais em
Nacala, Moçambique.

Em 1 de Julho de 2006, em virtude do processo
de transformação do Exército que se encontra
materializado no Decreto-Lei N.º 61/2006, de 21 de
Março e por Despacho N.º 12 555/2006 de 24 de
Maio, do Ministro da Defesa Nacional, o CIOE passa
a designar-se por Centro de Tropas de Operações
Especiais (CTOE) e, no âmbito da mesma reestrutu-
ração, passa a integrar a Brigada de Reacção Rápida
(BrigRR).JE


