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Exercício Trident Juncture 2015
O Exercício Trident Juncture 2015 é o maior e mais ambicioso exercício da NATO em mais
de uma década. Será o culminar de uma série de eventos de treino dinâmicos e exigentes
concebidos para exercitar e testar as forças e os respetivos comandos.

Objetivos
O Exercício Trident Juncture 2015 servirá de treino para a Força de Reação da NATO –
NATO Response Force (NRF) – e outras forças Aliadas, para aumentar a sua prontidão
em resposta a um amplo leque de desafios. Assegurará ainda que conseguem trabalhar em
conjunto, colaborar com parceiros e empreender respostas a crises conjuntamente com
organizações internacionais.
A NATO está a melhorar a sua prontidão e flexibilidade em resposta a um contexto de segurança
que se alterou com desafios a sul e a leste. O Trident Juncture 2015 faz parte deste esforço.
O exercício testará as funções da Força Operacional Conjunta de Elevada Prontidão (VJTF) –
ou ‘Spearhead Force’ – antes de esta se tornar totalmente operacional no próximo ano.

Factos-chave
O Trident Juncture 2015 é o maior exercício da NATO desde 2002. Estarão envolvidas Forças aéreas, terrestres e navais, bem como forças especiais.
O exercício decorre de 3 de outubro a 6 de novembro de 2015. A Primeira Parte (3 a 16 de outubro) testará os elementos de comando e controlo
da NRF e demonstrará a capacidade da NATO para trabalhar com atores externos. A Segunda Parte (21 de outubro a 6 de novembro) será um
exercício real, realizado em Itália, Portugal e Espanha.
O oficial responsável pelo exercício é o General Hans-Lothar Domröse, Comandante do JFC Brunssum.
Observadores internacionais, incluindo da Rússia, terão acesso.

Números-chave
•
•
•

Cerca de 36.000 militares de mais de 30 países (28 Aliados da NATO, mais parceiros).
Mais de 230 unidades, mais de 140 aeronaves e mais de 60 navios.
Participarão mais de 12 organizações internacionais, organizações governamentais e ONGs incluindo a União Europeia, a OSCE, o Comité
Internacional da Cruz Vermelha e a União Africana.
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Cenário do exercício
O exercício baseia-se num cenário fictício. Retrata um conflito na fictícia Cerásia de Leste, onde um país invade um vizinho mais pequeno
e ameaça invadir um outro país. A resultante crise fictícia é provocada pela competição por recursos e tem dimensões étnicas e religiosas. As
implicações do cenário são globais, com impacto na navegação marítima e na segurança energética e com riscos como terrorismo e ataques
cibernéticos.
Em resposta, no cenário fictício, o Conselho de Segurança da ONU autoriza a Missão de Assistência e Apoio Internacional da NATO a ajudar a
proteger os estados ameaçados e salvaguardar a liberdade de navegação. Esta Missão será simulada pelo exercício Trident Juncture 2015.

Exercícios da NATO
Os exercícios permitem à NATO testar procedimentos e táticas. Ajudam as nossas forças a aprender a trabalhar em conjunto com mais eficiência,
e a identificar as melhores práticas e áreas a melhorar.
Os exercícios variam em termos de âmbito, duração e forma, indo desde exercícios reais que envolvem milhares de militares até exercícios
assistidos por computador que têm lugar em sala. Os exercícios militares da NATO são planeados pelos dois comandos estratégicos da NATO –
Comando Aliado das Operações e Comando Aliado da Transformação.
A NATO tem realizado exercícios militares desde 1951. Todos os países parceiros podem participar regularmente nos exercícios da NATO desde
2010. Como parte do empenho da NATO na transparência, a nossa agenda de exercícios planeados é publicada online.
Haverá cerca de 280 exercícios da NATO e Aliados a decorrer em 2015.

Contactos
Para mais informações queira por gentileza entrar em contacto com o Centro de Informação aos Media da NATO que está estabelecido em
Zaragoza (Espanha), de 28 de setembro até 06 de novembro de 2015.
Tel: +34 876 768 662
Tel: +31 45 526 3485

Links
Website do Trident Juncture 2015: http://www.jfcbs.nato.int/trident-juncture.aspx
Comunicado de imprensa: http://www.jfcbs.nato.int/trident-juncture/media/news/initial-exercise-news-release-trident-juncture-2015-.aspx
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Zevywc1onho

Public Diplomacy Division (PDD) – Press & Media Section – Media Operations Centre (MOC)
Tel.: +32(0)2 707 1010/1002
E-mail: mailbox.moc@hq.nato.int

www.nato.int @NATO
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Se pretender DESCARREGAR vídeos de alta qualidade, organizados por país, consulte antes e durante o exercício o website: www.tj15.nato.int
Para imagens de alta-resolução, visite https://www.flickr.com/photos/jfcbrunssum
Para pedidos especiais às nossas equipas de produção e distribuição no terreno (e para alertas antecipados sobre filmagens futuras), contacte por
email content+tj15@natochannel.tv ou telefone para +32 47 938 9371

