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O ARQUIVO DA DEFESA NACIONAL (ADN), no decurso de 2019, para além de participar em diversos projetos,
dedicou-se ao tratamento e inventariação da 3ª Repartição do Secretariado Geral de Defesa Nacional
(ADN/SGDN/3REP) sobre o armamento e equipamento militar no período de 1914 a 1976 e que se encontra agora
acessível aos investigadores através do Portal IMDN e na publicação do respetivo inventário na página do ADN.
Este inventário é constituído por 265 séries, 968 unidades de instalação e 5.036 processos, dos quais 200
copiadores de informações e correspondência. A documentação do SGDN foi desclassificada por despacho do
Ministro da Defesa Nacional de 14 de dezembro de 2010.
À 3ª Repartição do SGDN competia os assuntos de armamento e equipamento, os problemas relacionados com as
servidões de carácter militar e com as de carácter civil de interesse para a defesa nacional e o equipamento
defensivo do território; elaborar e manter atualizada a estatística dos estabelecimentos fabris do Estado e da
indústria privada que produzem ou sejam adaptáveis ao fabrico de armas e munições ou explosivos; manter
atualizados os elementos estatísticos relativos às necessidades das forças armadas; colaborar nos estudos relativos
à mobilização dos transportes e mão-de-obra, em caso de guerra ou de grave emergência; preparar os estudos
para a coordenação dos orçamentos militares e de defesa civil e repartição de verbas globais; preparar o estudo
para a coordenação do apoio logístico às forças armadas e definição da política fabril militar.
Neste âmbito, o arquivo da 3ª Repartição é constituído por processos relativos à representação de Portugal em
organismos nacionais e da NATO, nomeadamente nos Comandos NATO do SHAPE e SACLANT, orçamentos
nacionais para a defesa e da NATO, respostas dos países aliados à revisão anual NATO, reuniões dos Estados
Maiores Nacionais, planos de defesa e mobilização de estabelecimentos fabris civis e militares e da respetiva mãode-obra, planos e coordenação logística nacional, no ultramar, Península Ibérica e NATO, produção de defesa e
grupos de trabalho no âmbito do armamento e equipamento das forças terrestres, navais e aéreas,
armazenamento e reservas, reabastecimentos, transportes e serviços de saúde, serviços de manutenção e
reparação NATO - NMSSA, infraestruturas nacionais e NATO em território nacional, material MDAP e de auxílio dos
países aliados com destaque para o Canadá, produção de material de guerra e sua normalização através de
diretivas da Agência NATO de Estandardização (MAS) e ofertas, procura e contratos de armamento e equipamento.
Links de acesso:
Página do ADN: https://www.defesa.gov.pt/pt/adefesaeeu/IMDN/adn
Base de dados do ADN: https://arquivo-adn.defesa.gov.pt/
Portal IMDN: https://portalmemoria.defesa.gov.pt
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