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No âmbito do tema em apreço, em 2018 foram convidados os Ramos das Forças Armadas, que se 

fizeram representar pelos Oficiais Generais Comandantes/Superintendentes de Pessoal, 

designadamente o Contra-almirante Neves Coelho, e os Tenentes-generais Fonseca e Sousa e 

Rafael Martins, que transmitiram as suas visões sobre o actual modelo de profissionalização das 

Forças Armadas e fizeram o ponto de situação relativamente às operações de recrutamento e de 

retenção. Em novembro de 2019 os sociólogos e académicos da Universidade de Évora, os 

Professores Doutores José Manuel V. Soares de Resende e Maria da Saudade Baltazar, abordaram 

o tema do ponto de vista da sociedade civil, apresentando os estudos que têm vindo a 

desenvolver sobre a matéria. 

Foram publicados recentemente artigos e estudos, de que se podem destacar as referências a., b. 

e c. que abordam a situação do serviço militar, dos efetivos, dos problemas do recrutamento e da 

retenção, apontando possíveis vias de resolução. 

 

Deste modo e conforme aprovado em reunião plenária, julgou-se ser enriquecedor, 

complementar o conhecimento adquirido através duma discussão dirigida entre os vogais da 

Secção de Ciências Militares. Assim, elaborou-se este documento, que em jeito de folha avançada, 

desafia, através de algumas questões, os excelentíssimos vogais para um debate interno (segundo 

o formato duma discussão dirigida) que permita ter uma perspetiva abrangente e atual sobre esta 

temática. 

2. Discussão dirigida 

Com a finalidade de promover o debate e tomando como referência os pontos apresentados 

pelos conferencistas e os documentos em referência, julgo ser importante lançar as 

seguintes questões: 

- A carreira militar tem vindo a tornar-se cada vez menos atractiva, por não ser 

competitiva com outras opções profissionais do actual mercado de trabalho. Os 

incentivos estabelecidos por lei para a prestação de serviço militar nos regimes de 

voluntariado e contrato têm-se revelado insuficientes, situação ainda agravada 

pelo facto de sucessivos Governos não cumprirem a legislação aprovada sobre esta 

matéria. Que consequências terá nas Forças Armadas no curto e médio prazo? 

- Desde 2014 há um saldo negativo nas entradas e saídas de efetivos o que implica 

urgentemente a obtenção de mais contratações, mas em simultâneo o aumento da 

capacidade de retenção. Apesar da conjugação negativa de factores como, por 
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exemplo, a “crise de vocações”, a limitação orçamental para o recrutamento de 

novos efetivos e a desadequação dos candidatos aos requisitos mínimos, será ainda 

possível reverter a actual situação?  

- Com a ausência de “ameaça” e decorrente da menor prioridade no investimento 

em segurança e defesa, assunto fora do foco da governação, da agenda política, da 

agenda mediática e da preocupação da opinião pública, adicionados aos 

constrangimentos orçamentais e de efetivos, quais as medidas necessárias? 

3. Método 

Como metodologia optou-se pela discussão dirigida conduzida pelo director do projeto, na 

qual as intervenções dos excelentíssimos vogais, que se desejam curtas e assertivas, devem 

procurar responder às questões sugeridas, complementando assim o tema em apreço. 

 

Lisboa, 21 de novembro de 2019 

Rui Moura, MGen (RES) 

SGL - Director do Projecto 
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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. 

b. Em 20 de Novembro de 2017 o MGen (Res) Rui Moura aceitou ser Diretor do referido projeto. 

c. No ano de 2018 foi realizada uma sessão com palestras dos Comandantes/Superintendentes de 

Pessoal dos três Ramos das Forças Armadas. 

d. Por razões de agenda foi decidido retomar o tema em 2019 com a conclusão do tema através de 

duas actividades: 

 1. Palestras/debates 

 2. Discussão dirigida 
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PLANEAMENTO / EXECUÇÃO 

 

TEMA ORADORES/MESA 
 

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

Professor Catedrático 
Doutor José Manuel 
Vieira Soares de 
Resende (Universidade 
Évora) 
 
Professora Maria 
Saudade Baltazar 
(Universidade Évora) 
 

As palestras seguidas de debate decorreram no dia 6 de 
novembro no Auditório Adriano Moreira, com a presença de 
cerca de 22 sócios. 
 
O Professor Soares de Resende apresentou uma comunicação 
sob o título: 
“Regressar ao passado para pensar o futuro no presente: 
dilemas e desafios da profissionalização das Forças Armadas” 
 
A Professora Maria da Saudade Baltazar apresentou uma 
comunicação sob o título: 
“Quinze anos de Forças Armadas profissionalizadas em 
Portugal” 

Discussão Dirigida 
Quinze anos de Forças 
Armadas 
profissionalizadas em 
Portugal. Que 
resultados? 

General Valença Pinto 
MGen Rui Moura 

A DD decorreu no dia 4 de dezembro de 2019 no Auditório 
Adriano Moreira com a presença de cerca de 15 sócios e a 
intervenção de 12 sócios.  
 
Foi elaborado um documento com o registo da síntese das 
intervenções. 
 

PONTOS IMPORTANTES DAS CONFERÊNCIAS E DO DEBATE 

ORADORES 
NOTAS 

Professor 
Resende 

Título da comunicação: Regressar ao passado para pensar o futuro no presente: dilemas e 
desafios da profissionalização das Forças Armadas 

A transformação do regime de alistamento nas Forças Armadas resultou sobretudo de 
exigências que estavam circunscritas ao agendamento político das organizações juvenis 
ligadas aos partidos políticos. O tema, não se apresenta na sociedade portuguesa como 
um problema público de primeira grandeza. Debate circunscrito aos quadros da 
corporação militar, com difusão interna com pouco impacto nas opiniões públicas. 

Desfasamento e distanciação entre os mundos das Forças Armadas, as suas funções e 
finalidades em sociedades complexas e democráticas e os seus cidadãos. 

DDN é um dispositivo jurídico e estatal que diligencia, junto dos jovens, um conjunto de 
informações suscetíveis de os levar a tomar a decisão “livre” e racional, de serem sujeitos 
ao recrutamento militar. 

Face a estes propósitos, os responsáveis pelo atual serviço de recrutamento militar não 
podem descurar os contextos de onde saem os potenciais jovens candidatos à vida 
castrense, em particular os ambientes culturais pontuados com a pluralidade de 
referências identitárias que se cruzam com a pluralidade dos valores e normatividades 
que enquadram os seus estilos de vida. Mesmo considerando a existência de pontos de 
vista positivos sobre a instituição militar entre os jovens inquiridos, e conhecendo que 
estes lhe reconhecem legitimidade na sua forma de atuação, as prováveis tensões entre 
valores e normatividades distintas não devem ser afastadas do horizonte das suas 
reflexões sobre este assunto. 

Professora 
Maria 

Foi feita uma abordagem estatística dos níveis de recrutamento e retenção, sublinhando 
que desde 2015 não são tornados públicos os anuários estatísticos da Defesa Nacional: 
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Saudade 
Baltazar 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-governo/defesa-
nacional/informacao-adicional/anuarios-estatisticos-da-defesa-nacional.aspx 

Esta ausência de dados oficiais retira a possibilidade de analisar com precisão os 
números dos últimos 4 anos. No entanto verificou-se que, entre 2014 e 2018, 
cerca de 15 111 militares abandonaram as Forças Armadas.  

Foi partilhado e analisado o Estudo MILITARES RV/RC: CARACTERÍSTICAS E 
PERCEÇÕES (abril de 2019), Estudo de Caracterização Sociodemográfica e de 
Satisfação Organizacional dos Militares do Regime de Voluntariado e de Contrato 
dos três Ramos das Forças Armadas, ressalvando que as entrevistas foram 
conduzidas em 2016, o que é um período muito alargado de tempo. 

Um facto imediatamente observável é a marcada contração que se tem 
verificado no efetivo em RV/RC, especialmente acentuada no Exército. Efetuando 
um contraste direto entre 2008 e 2018, evidencia-se que a Marinha diminuiu o 
seu efetivo em 59%, o Exército em 34,6% e a Força Aérea em 36,6%. 

O Plano de Ação para a Profissionalização (ref. 2) estabeleceu metas para 2019 
(1º e 2º semestre) de que se desconhece o resultado, designadamente o 
Observatório do Serviço Militar (com três ações a serem concluídas no 1º 
semestre de 2019 e a sua completa implementação no 2º semestre de 2019). 
Refira-se que este Observatório deveria ter sido criado até dezembro de 2016 
por despacho nº 8474/2016 do SEDN, no seu ponto (4): 

4) A criação do Observatório do Serviço Militar, assente nas estruturas orgânicas 
existentes e com o envolvimento de entidades científicas independentes, que assegure a 
disponibilização de informação e a monitorização dos processos estruturantes da 
profissionalização, bem como o desenvolvimento de estudos situacionais e prospetivos 
(até dezembro de 2016). 

em linha https://dre.pt/application/conteudo/74813568 

Em conclusão retira-se que a análise do sistema é difícil face ao acesso aos 
indicadores estatísticos que o permitem analisar, mas que as medidas de 
recrutamento e retenção não têm tido sucesso tendo como consequência a 
permanente redução do efetivo de militares em regime de contrato no período 
destes últimos 15 anos. 
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