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VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 795/XIII/4.ª

PELO 70.º ANIVERSÁRIO DA OTAN

A celebração do septuagésimo aniversário da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN) é uma homenagem justa e louvável que a Assembleia da República presta a uma Aliança 

basilar, assente na tradição ocidental, para a nossa segurança coletiva e na defesa da ordem 

democrática. 

Ao longo de sete décadas, a OTAN justificou a sua razão de ser e a sua finalidade. Depois da 

Guerra Fria, das parcerias e da gestão de crises na década de 90, OTAN soube sempre ter a virtude 

de se adaptar ativamente às alterações de segurança conjunturais, respondendo a um quadro

renovado de ameaças, desde o terrorismo à pirataria internacional ou aos ataques cibernéticos. 

Portugal, na qualidade de Membro fundador da Aliança, assume a sua participação na OTAN 

como um interesse estratégico permanente. O enquadramento multilateral da defesa e da 

segurança nacional continua a ser indispensável para garantir o lugar da democracia portuguesa 

como parte integrante da comunidade de segurança transatlântica. Com a excepção da intervenção 

da OTAN na Líbia, as Forças Armadas portuguesas participaram, com grande distinção, em todas 

as missões militares internacionais da OTAN. 

Essa participação tem sido indispensável não só para consolidar o estatuto e a reputação de 

Portugal como membro responsável da comunidade internacional como também para realizar os 

objectivos permanentes da política externa portuguesa.

Ao fim de 70 anos, NATO foi – e continua a ser – insubstituível para a defesa europeia, uma 

instituição central na preservação da ordem internacional, mas, acima de tudo, continua a ser o 

lugar absolutamente singular e privilegiado do diálogo transatlântico. 

Assim, a Assembleia da República:

1. Saúda Organização do Tratado do Atlântico Norte pelo seu o septuagésimo aniversário;

2. Assinala o legado inestimável para a segurança internacional e pelo contributo que 

assegura hoje ao nosso bem-comum e às nossas liberdades fundamentais;

3. Homenageia a participação exemplar e notável das Forças Armadas portuguesas nas 

missões internacionais da OTAN. 
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