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Ciclo de Conferências “Quinze anos de F. Armadas profissionalizadas em Portugal. Que 

resultados?” 

 

- Quinze anos de F. Armadas profissionalizadas em Portugal. Que resultados?” 

 

 

Sociedade de Geografia de Lisboa 
Secção de Ciências Militares 
Relatório de Atividade - Tema 4 
Quinze anos de Forças Armadas profissionalizadas em Portugal. Que 
resultados? 
 
Rui Moura, MGen (RES) 
26/11/2018 

ENQUADRAMENTO 

a. O Plano de Atividades, para o ano civil de 2018, da Secção de Ciências Militares da Sociedade de 

Geografia de Lisboa contemplou como Tema 4 o assunto “Quinze anos de Forças Armadas 

profissionalizadas em Portugal. Que resultados?”. Propondo como atividades uma conferência de 

uma entidade externa às Forças Armadas na perspetiva da sociedade civil e uma mesa 

redonda/palestra/debate de elementos das Forças Armadas na perspetiva interna.. 
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b. Em 20 de Novembro de 2017 o MGen (Res) Rui Moura aceitou ser Diretor do referido projeto. 

c. O projeto aceite constava de duas sessões, com uma possível sessão eventual a ser organizada em 

2018 ou em 2019, de acordo com os dados da seguinte tabela: 

TEMA ASPECTOS A DESENVOLVER POTENCIAIS ORADORES 

CONFERÊNCIA 
Quinze anos de Forças 
Armadas 
profissionalizadas em 
Portugal – impactos 
societais e organizacionais 

Implicações na sociedade 
portuguesa da profissionalização 
das suas Forças Armadas. 
Impacto nas Forças Armadas sob 
uma perspetiva da sociedade civil. 

Professor Doutor José Manuel 
Vieira Soares de Resende e Dr 
António Ideias Cardoso 
(Universidade Nova de Lisboa 
- CESNOVA) 

MESA REDONDA 
Quinze anos de Forças 
Armadas 
profissionalizadas em 
Portugal. Que resultados? 

Impacto da profissionalização nas 
Forças Armadas: na organização, 
nas missões, nos orçamentos, na 
operacionalidade, no 
recrutamento, no serviço feminino, 
etc. 

Representante do 
Observatório do Serviço 
Militar  

Representantes do Ministério 
da Defesa, Marinha, Exército, 
e Força Aérea. 

 
  

CONFERÊNCIA (eventual 
a realizar em 2018 ou 
2019) 
Quinze anos de Forças 
Armadas 
profissionalizadas em 
Portugal. Que resultados? 

Impacto de 15 anos de 
profissionalização nas Forças 
Armadas e na sociedade. 

 

General Barrento e/ou 
Coronel Mira Vaz - Oficial na 
situação de reforma 

Coronel Cesar Reis - Oficial na 
situação de ativo 
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PLANEAMENTO 

Foram efetuados contactos exploratórios com possíveis oradores e com os seguintes resultados: 

 

TEMA ORADORES  

CONFERÊNCIA 
Quinze anos de Forças 
Armadas 
profissionalizadas em 
Portugal – impactos 
societais e organizacionais 

Professor Doutor José 
Manuel Vieira Soares de 
Resende (Universidade Nova 
de Lisboa - CESNOVA) 

O Professor José Manuel Resende aceitou o convite 
e iniciou a preparação da Conferência.  
Foi realizada uma reunião presencial e houve troca 
de correspondência.  
O Professor Resende a cerca de 20 dias da sua 
Conferência informou da sua indisponibilidade 
devido a problemas muito graves de saúde, 
disponibilizando-se para a realizar durante o ano de 
2019 caso os seus problemas de saúde estejam 
resolvidos. 

PALESTRA / DEBATE 
Quinze anos de Forças 
Armadas 
profissionalizadas em 
Portugal. Que resultados? 

VAlm Novo Palma 
(substituído em Outubro 
2018 por CAlm Neves 
Coelho) 
TGen Fonseca e Sousa 
TGen Rafael Martins 

O MDN não correspondeu a uma tentativa de 
convite e não foi dada resposta objetiva sobre o 
Observatório do Serviço Militar, desconhece-se 
qualquer atividade deste último. 
Os Ramos das Forças Armadas acordaram em 
designar como seus representantes os respetivos 
Comandantes/Superintendente de Pessoal ao nível 
de Tenente-general/Vice-Almirante. 

 
  

CONFERÊNCIA (eventual 
a realizar em 2018 ou 
2019) 
Quinze anos de Forças 
Armadas 
profissionalizadas em 
Portugal. Que resultados? 

Não foram contactados 
nenhuns possíveis oradores 

 

EXECUÇÃO 

TEMA ORADORES  

CONFERÊNCIA 
Quinze anos de Forças 
Armadas 
profissionalizadas em 
Portugal – impactos 
societais e organizacionais 

Professor Doutor José 
Manuel Vieira Soares de 
Resende (Universidade Nova 
de Lisboa - CESNOVA) 

Cancelada/adiada por motivos de saúde (doença 
prolongada) do conferencista 

PALESTRA / DEBATE 
Quinze anos de Forças 
Armadas 
profissionalizadas em 
Portugal. Que resultados? 

CAlm Neves Coelho) 
TGen Fonseca e Sousa 
TGen Rafael Martins 

Realizou-se no dia 20 de Novembro de 2018 
Na Sala Algarve da SGL 
Entre as 17:30 e as 19:00 
Estiveram presentes cerca de 25 sócios 
Foram realizadas as apresentações que seguem em 
anexo. 
Seguiu-se um período de debate. 
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PONTOS IMPORTANTES DAS CONFERÊNCIAS E DO DEBATE 

ORADORES NOTAS CONCLUSÕES 

CAlm Neves 
Coelho 

Adesão suficiente (superior às vagas a concurso) 
Elevada atrição na seleção 
Elevado número de desistências na IMB 
Programa intersectorial para o recrutamento 
Maioria dos interessados via “passa-a-palavra” 
Aumento significativo da procura (+ 50%) 
Entrevistas de saída – os motivos 
Falta de Perspetivas de carreira 
Ausência de casa/vida social (elevada rotação no 
embarque) 
Principais destinos: GNR e Polícia Marítima 

➢ …a dificuldade em incorporar deverá 
manter-se…. 

➢ …a introdução do novo RCE poderá 
mitigar a falta de perspetivas de carreira…. 

➢ …aumentar os períodos de serviço em 
terra é crucial (maiores períodos de 
descanso)… só com mais 
efetivos.. 

➢ … incentivos para os novos RCE versus os 
que já cá estão (QP)? 

TGen Fonseca 
e Sousa 

Medidas em análise: 
• Reforço que o Exército tem condições para 
implementar (elevada prioridade) 
• Medidas do patamar da Tutela (elevada 
prioridade) 
• Medidas estruturantes a atingir no médio/longo 
prazo, que o Exército não tem capacidade imediata 
de concretizar e carecem de planeamento 
plurianual (média prioridade) 

Atualização do Regime Remuneratório das 
Praças 
• Aprovação do Plano de Promoções 
• Abertura do Regime de Contrato Especial 
• Divulgação e implementação do Regime 
de Incentivos à Prestação de Serviço Militar 
• Melhoria das condições de habitabilidade 
• Melhoria do fardamento, equipamento e 
armamento 
• Contratação de Civis e Externalização de 
Serviços 
• Criação de um Quadro Permanente de 
Praças (?) 

TGen Rafael 
Martins 

Com a profissionalização a Força Aérea 
desmaterializou processos, tornou-se menos 
redundante, incrementou ritmos de trabalho e 
aumentou o tempo de utilização das pessoas, 
compactou ciclos de formação e recorre a 
outsourcing de serviços... 
• perdeu recursos essenciais para o cumprimento 
da missão: – Condutores, Assistência e Socorro, 
Polícia Aérea... 
• Recorre a civis nas áreas de: 
– Construção Civil (Carpinteiros, Pintores e 
Pedreiros...) 
– Subsistências (Cozinheiros, Emp. mesa, 
Panificação...) 
– Oficinas (Serralheiros, Canalizadores, Mecânicos, 
Bate-chapas e Pintores de Automóvel); 

Nota de otimismo 
Alteração de regras para diminuir 
eliminações (e.g. tatuagens) 
A natureza cívica deve começar nos bancos 
da escola. 

 

 

 

 

 


