MENSAGEM DE SUA EXCELÊNCIA O GENERAL CHEFE DO ESTADOMAIOR DO EXÉRCITO POR OCASIÃO DIA DA ESCOLA DE TROPAS
General Chefe do
Estado-Maior do Exército

PÁRA-QUEDISTAS

Oficiais, Sargentos, Praças e funcionários civis que servem o Exército na
Escola de Tropas Pára-quedistas
É com apreço e satisfação que o Comandante do Exército preside às
comemorações dos cinquenta e cinco anos desta prestigiada Escola, prestando justo
reconhecimento a todos os que nela servem o Exército, relevando o seu esforço,
determinação e competência.
Fundada em 1956, então como Batalhão de Caçadores Pára-quedistas, a Escola de
Tropas Pára-quedistas constitui-se como fiel depositaria de um acervo tradições e de um
património

histórico

relevante,

designadamente

como

herdeira

do

espolio

e

condecorações dos Batalhões de Caçadores Pára-quedistas 12, 21, 31 e 32 que, durante
mais de uma década nos territórios ultramarinos, contribuíram inequivocamente para a
dignificação e enobrecimento de Portugal. Reconhecendo os seus feitos, presto justa
homenagem às sucessivas gerações de Pára-quedistas que contribuíram para a criação,
desenvolvimento, consolidação e transformação ao longo dos tempos desta Casa.
A ETP cumpre a sua missão com dedicação e determinação, distribuindo a sua
atenção por um extenso conjunto de acções de formação de âmbito aeroterrestre,
terrestre e cinotécnico, quer orientadas para o Quadro Permanente, quer para o RV/RC,
quer ainda no apoio aos restantes Ramos e Forças de Segurança, sendo de referir neste
domínio a importante participação que esta Escola teve no longo e complexo processo de
certificação da aeronave C-295 da Força Aérea.
No âmbito das suas actividades de formação destaca-se o domínio aeroterrestre,
como uma área de elevada especificidade e exigência, em que a Escola se assume de
forma inequívoca como uma autoridade nacional, relevando-se o seu esforço de
investigação e desenvolvimento doutrinário, e destacando-se a realização anual de um
seminário técnico aeroterrestre, como fórum privilegiado de actualização. Acresce, ainda,
a participação em seminários inseridos no Challenge Inter-Ecolles de Parachutisme,
evento cuja organização a ETP assegurou em 2009.
Merece também referência especial a vertente da cooperação bilateral assumida de
forma regular pela ETP, nomeadamente com a Bélgica, Alemanha, Espanha e EUA,
traduzindo-se numa incontornável mais valia nos domínios técnico, táctico, operacional e
ainda pelo reforço dos laços de cooperação já existentes com os referidos exércitos de
países amigos.
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Para além das referidas atribuições, a ETP, contextualizada com a sua dependência
da Brigada de Reacção Rápida, tem o encargo operacional de levantar e operar o
Batalhão Operacional Aeroterrestre, unidade de elevada especialização técnica que
integra as áreas do Equipamento Aéreo, do Abastecimento Aéreo e dos Precursores
Aeroterrestres. A referida dependência hierárquica tem permitido também a participação
regular dos seus Quadros e Praças em Forças Nacionais Destacadas aprontadas pela
Brigada, resultando na sua valorização e actualização permanente na área operacional.
Nesta

mesma

área,

releva-se

a

participação

assídua

em

exercícios,

designadamente de âmbito conjunto e combinado, sendo de destacar, pelo seu nível de
importância e volume de meios envolvidos, os exercícios REAL THAW 10 e LONE
PARATROOPER.
Perspectivando o futuro, muitos desafios se colocam à Escola de Tropas Páraquedistas, sendo de destacar a sua assunção como centro de gravidade do Projecto do
Centro de Excelência Aeroterrestre do Exercito. O referido projecto, de inegável interesse
nacional, articula as capacidades técnicas aeromóveis e aeroterrestres existentes no
Ramo, contextualizando-as com as valiosas infra-estruturas aeronáuticas disponíveis, as
privilegiadas condições geográficas, meteorológicas e de espaço aéreo, podendo
constituir-se numa candidatura nacional sólida e credível para o levantamento de um
Centro de Excelência OTAN em Território Nacional;

Militares e funcionários civis que servem na Escola de Tropas Pára-quedistas
O Comandante do Exército expressa o seu optimismo perante os desafios que se
colocam, manifestando a sua inequívoca confiança em todos os que servem nesta Casa
Mãe de todos o Pára-quedistas. Consciente da vossa competência, espírito de sacrifício e
criatividade, exorto-vos a uma atitude centrada na busca permanente da excelência,
servindo o Exército e prestigiando Portugal.

23 de Maio de 2011
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

JOSÉ LUÍS PINTO RAMALHO
GENERAL
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