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Durante o ano de 2014, o núcleo histórico do ARQUIVO DA DEFESA NACIONAL (ADN), centrou a sua actividade na 

elaboração do inventário da 1ª Repartição do SGDN, dedicada às operações militares e à documentação NATO. 

Com este inventário inicia-se a fase de tratamento das repartições do SGDN, nomeadamente a 2ª Repartição 

dedicada às Informações e a 3ª Repartição sobre o armamento e equipamento. O inventário da 1ª Repartição do 

SGDN (ADN/F2/1), constituído por 752 unidades de instalação e 3281 processos que abarcam os anos de 1949 a 

1981, passa a estar disponível no site do ADN na internet.   

A 1ª Repartição do SGDN, é um fundo constituído por documentação relativa ao funcionamento dos diversos 
órgãos NATO, estatísticas, cartografia, reuniões dos conselhos; acordos, informações e segurança relativos aos 
problemas de ordem política e diplomática, acordos militares e informações de ordem estratégica ou outras que 
interessassem à segurança; Organização Militar e Civil que engloba os problemas de organização internacional e 
nacional, abrangendo o campo político ou diplomático e o militar e civil. Inclui ainda todos os problemas relativos à 
organização civil em tempo de guerra tratados pelos respetivos organismos da NATO; Planos, Operações e Revisões 
Gerais e Particulares de Planeamento nomeadamente os assuntos relativos ao planeamento operacional da defesa, 
nos seus variados aspetos, tanto no campo internacional como no campo nacional. Inclui também problemas 
relativos a operações militares, reconhecimentos e estudos de natureza estratégica e revisões gerais e particulares 
de planeamento; assuntos relativos à preparação das forças a nível de instrução, manobras e exercícios; assuntos 
de pessoal sobre o recrutamento e mobilização militar e civil e problemas relativos a pessoal com exceção dos de 
ordem logística e documentação do Gabinete de Ação Psicológica; logística que aborda assuntos como 
administração, emprego e funcionamento dos abastecimentos, evacuações e hospitalizações, transportes e outras 
atividades específicas dos serviços e problemas de estandardização; assuntos de comunicações e meteorologia e 
Infraestruturas e equipamento sobre as infraestruturas como portos, aeródromos, e problemas de equipamento do 
território e das forças armadas. Por fim as séries de correspondência composta por informações, ofícios e 
telegramas/mensagens expedidos.  
 
O inventário do fundo foi estruturado de acordo com as 180 séries arquivísticas, cujos processos foram na sua 
maior parte organizados de acordo com o classificador original e ordenados pelo nº de ordem original ou por 
ordem cronológica. Contém documentos em inglês, francês, italiano, espanhol e alemão e línguas africanas como o 
maconde, macuameto, suahili, ajua e nianja.  
 
Este fundo foi desclassificado por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 14 de dezembro de 2010. O acesso à 
sua documentação faz-se de acordo com a lei geral aplicável. 
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