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APOIO MILITAR À UCRÂNIA 

 

EQUIPAMENTO E MATERIAL 

 DATA DE ENTREGA 

Equipamentos de proteção (capacetes, coletes balísticos, 
óculos de visão noturna) 1.º semestre de 2022 

Armamento (espingardas automáticas, metralhadoras 
pesadas, assessórios diversos) 1.º semestre de 2022 

Munições 1.º semestre de 2022 

Equipamento de comunicações 1.º semestre de 2022 

Equipamento médico e sanitário 1.º semestre de 2022 

Veículos aéreos não tripulados (drones) 1.º semestre de 2022 

Viaturas blindadas de transporte de pessoal (M113) 2.º semestre de 2022 

Kits primeiros socorros de combate 2.º semestre de 2022 

TOTAL 315 009 kg 
  

 

* Tonelagem a calcular. 

 

 

 

MATERIAL PARA ENTREGA 

Viaturas blindadas de transporte de pessoal (M113)  

Munições  

Geradores a diesel p/produção de eletricidade (62 a 200KvA)  

Equipamento médico e sanitário  

Helicópteros pesados multipropósito (KA32A11BC) *  

TOTAL  217 545 kg 
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TREINO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E OUTRAS FORMAS DE APOIO 

 Portugal integra a Missão da União Europeia de assistência militar à Ucrânia (EUMAM-
Ukraine). A formação a ministrar compreende instrução inicial, inativação de engenhos 
explosivos, proteção Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR), e formação na área 
médica. 
 

 Disponibilidade para treino em carros de combate Leopard 2. 
 

 Disponibilidade para identificar, em coordenação com os parceiros do Grupo de Contacto 
para a Defesa da Ucrânia (UDCG), formas de apoiar a Ucrânia com uma capacidade militar 
em carros de combate Leopard 2. 

 
 Disponibilidade para receber no Hospital das Forças Armadas até 40 soldados ucranianos 

feridos em combate. 
 

 Capacidade de alojamento de emergência em unidades militares de até 300 pessoas, para 
o acolhimento inicial de cidadãos ucranianos em Portugal. 

 

 

 

Atualizado em 20 de janeiro de 2023 
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MILITARY SUPPORT TO UKRAINE 

 

EQUIPMENT AND SUPPLIES 

 DATE OF DELIVERY 

Protective equipment (helmets, ballistic waistcoats, night 
vision goggles) 1st semester 2022 

Armament (automatic rifles, heavy machine guns, 
miscellaneous accessories) 1st semester 2022 

Ammunition 1st semester 2022 

Communications equipment 1st semester 2022 

Medical and sanitary equipment 1st semester 2022 

Unmanned aerial vehicles (drones) 1st semester 2022 

Armoured vehicles, personnel carriers (M113) 2nd semester 2022 

Combat first aid kits 2nd semester 2022 

TOTAL 315 009 kg 
  

 

* Tonnage to be calculated. 

 

 

 

ITEMS TO BE DELIVERED 

Armoured vehicles, personnel carriers (M113)  

Ammunition  

Diesel powered electric generators (62 / 200KvA)  

Medical and sanitary equipment  

Multi-role helicopters (KA32A11BC) *  

TOTAL  217 545 kg 
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TRAINING, MEDICAL ASSISTANCE AND OTHER FORMS OF SUPPORT 

 Portugal is part of the European Union Military Assistance Mission to Ukraine (EUMAM-
Ukraine). The training to be provided includes initial instruction, explosive devices 
inactivation, NBQR protection, and medical training. 
 

 Availability for training in Leopard 2 combat vehicles. 
 

 Availability to identify, in coordination with our UDCG partners, ways to support Ukraine 
with a Leopard 2 combat vehicle military capability. 

 
 Availability to receive and provide treatment at Portuguese military hospitals for up to 40 

Ukrainian soldiers wounded in combat. 
 

 Emergency accommodation in military units for Ukrainian citizen’s initial reception in 
Portugal, with a capacity of up to 300 persons. 
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