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APRESENTAÇÃO 

 

As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica 

do atual modelo de prestação de serviço militar em regime de contrato 

 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos 

 

O regular funcionamento das Forças Armadas (FFAA), refletido nos compromissos 

nacionais e internacionais assumidos pelo Estado Português, depende da capacidade 

de obtenção e de fixação de recursos humanos nas fileiras. Mais de 15 anos após o fim 

da conscrição em Portugal, o novo modelo de serviço militar, baseado em voluntários, 

apresenta problemas de sustentação, agravados nos últimos anos, assumindo, por isso, 

grande relevância e urgência a sua análise. É neste âmbito que se insere a investigação 

que suporta a tese, que tem como objeto de estudo o modelo de prestação de serviço 

militar contratado, e como objetivos gerais: (1) diagnosticar os principais problemas e 

disfunções relativos à sustentação da profissionalização das FFAA Portuguesas, ao 

nível da obtenção e da retenção de efetivos militares; (2) estudar a sua posterior 

reinserção socioprofissional; e (3) subsidiar a conceção de um projeto de intervenção, 

que contribua para reforçar a posição da organização militar no mercado de trabalho. 

O procedimento teórico e prático da investigação concretiza-se com referência a 

três dimensões de análise, que corporizam a ligação ao mercado de trabalho, o 

acolhimento e a gestão nas fileiras e, posteriormente, a transição para a vida civil: 

recrutamento, retenção e reinserção. Para se obter uma perceção mais integrada, a 

estas dimensões são associados três níveis de análise – macro (variáveis do contexto 

externo), meso (variáveis organizacionais) e micro (perspetiva individual). 

A recolha de dados envolve uma multiplicidade de fontes: um corpus documental de 

normativos que estruturam o serviço militar; estudos e relatórios do Ministério da Defesa 

Nacional (MDN), dos ramos das FFAA e de investigadores independentes; estatísticas 

oficiais nacionais; inquéritos por entrevista e por questionário sobre amostras de três 

universos (dirigentes /especialistas em recursos humanos; chefias diretas e intermédias; 

e militares voluntários e contratados); e modelos e experiência de outros países. Nas 
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questões protocolares de aprovação e acesso às fontes são utilizados, de forma 

cumulativa, alguns procedimentos adaptados ao contexto militar. 

O trabalho de campo é desenvolvido em três fases, de modo progressivo, abordando 

igual número de perspetivas de análise – institucional, das chefias diretas e intermédias, 

e dos próprios militares. As opções metodológicas da parte prática são justificadas 

com base no objeto e objetivos da investigação e no posicionamento epistemológico e 

ontológico do investigador. A necessidade de obter uma compreensão abrangente, 

aprofundada e operacional sobre a complexidade e as particularidades do objeto de 

estudo conduziu à seleção de uma estratégia de investigação mista, de pendor mais 

qualitativo, e a um desenho de pesquisa de tipo estudo de caso, combinando contextos 

da descoberta e da prova e raciocínios indutivo, dedutivo e abdutivo. 

Os resultados, expressos em diagnóstico e formas de intervenção para resolver os 

problemas ou mitigar os seus efeitos, confirmam conclusões de estudos recentes do 

MDN e dos ramos, mas, como contributo para o conhecimento, mostram uma 

vertente mais aprofundada, integrada e inovadora da análise do modelo e das suas 

fragilidades e linhas de renovação, pelo efeito que se obtém do cruzamento das várias 

perspetivas de análise. A principal asserção metodológica sublinha a situação de 

fragilidade que se vive em relação à captação de cidadãos para o regime de contrato e 

à sua fixação nas fileiras, a que acresce uma capacidade reduzida de atuação sobre o 

processo de reinserção dos ex-militares, inesperadamente, pouco conhecido dos 

participantes. O projeto de intervenção, associado a uma análise SWOT, constitui, 

enquanto “recomendações”, um corolário que acrescenta valor prático à investigação e 

reforça o seu cariz aplicado. 

 

Palavras-chave: Forças Armadas, Mercado de trabalho, Modelo de serviço militar, 

Regime de contrato, Recrutamento, Reinserção socioprofissional, Retenção.  
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PRESENTATION 

 

The Portuguese Armed Forces in the labour market: critical analysis of 

the current model of military service under contract 

 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos 

 

The regular functioning of the Armed Forces (FFAA), reflected in the national and 

international commitments assumed by the Portuguese State, depends on the capacity 

of obtaining and setting human resources in the ranks. More than 15 years after the end 

of conscription in Portugal, the new military service model, based on volunteers, presents 

support problems, intensified in recent years, assuming its analysis, great relevance and 

urgency. This is the scope of the thesis which has as study object the model of military 

service in contract basis, and has as general objectives, the following: (1) to diagnose 

the main problems and dysfunctions related to the professionalization of the Portuguese 

FFAA, at the level of recruitment and retaining military personnel; (2) to study their 

subsequent socio-professional reintegration; and (3) to support the design of an 

intervention project, which contributes to strengthen the position of the military 

organization in the labour market.  

The theoretical and practical research procedure are accomplished with three 

dimensions of analysis  which show the connection to the labour market, the reception 

and management in the ranks and, later, the transition to civil life: recruitment, retention, 

and reinsertion. To obtain a more integrated perception, these dimensions are 

associated with three levels of analysis – macro (external context variables), meso 

(organizational variables) and micro (individual perspective). 

The data collection involves a multiplicity of sources: a documental corpus of norms 

and laws that structure the military service; studies and reports from the Ministry of 

National Defence (MDN), FFAA branches and independent researchers; official national 

statistics; interviews and questionnaires based on samples from three universes (leaders 

/ experts in human resources; direct and middle managers; and military personnel); and 

also models and experience from other countries. Some procedures adapted to the 
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military context are cumulatively used in protocol issues of approval and access to 

sources. 

The fieldwork develops in three phases, progressively, addressing an equal number of 

analysis perspectives – institutional, direct and intermediate leaders, and the military 

themselves. The fieldwork methodological options are based on the object and the 

research objectives and on the epistemological and ontological positioning of the 

researcher. The need to obtain a comprehensive and operational understanding of the 

complexity and of the particularities of the study object led to the selection of a mixed 

research strategy, of a qualitative focus, and a case study combining discovery and 

proof context and inductive, deductive and abductive reasoning. 

The results expressed in diagnosis and intervention ways to solve problems or mitigate 

their effects, confirm conclusions from recent studies by the MDN and the branches. The 

results as a contribution to knowledge show a more in-depth, integrated and 

innovative analysis of the model and its weaknesses and renewal lines due to the 

crossing of the various perspectives of the research. The main methodological 

assertion underlines the fragile situation that is being lived with capture of citizens for 

the contractual regimes and its permanence in the ranks, to which adds a reduced 

capacity to act on the ex-military reintegration process, surprisingly, little known of the 

participants. An intervention project, joined with a SWOT analysis, constitutes, 

"recommendations", as a corollary that adds practical value to research and reinforces 

its applied nature. 

 

Keywords: Armed Forces, Labour market, Military service model, Contractual regime, 

Recruitment, Social and professional, Reintegration, Retention.  
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As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  1 

1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO 

 INTRODUÇÃO AO TEMA DA INVESTIGAÇÃO 

O tema de tese – “As Forças Armadas Portuguesas no Mercado de Trabalho: análise 

crítica do atual modelo de prestação de serviço militar em Regime de Contrato” – 

constitui “um assunto atual e de vital importância e urgência para as Forças Armadas 

Portuguesas, para o poder político e para os cidadãos em geral”, porque “da capacidade 

de obtenção de recursos humanos e da sua retenção na organização, substancialmente 

diminuída nos últimos anos, dependerá o regular funcionamento da Instituição Militar”, 

com os correspondentes reflexos “ao nível da segurança e defesa nacional e dos 

compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português” (Santos & Sarmento, 

2017, p. 16). 

Após 20 anos do fim do Serviço Militar Obrigatório (SMO)1 (Lei n.º 2135/1968, de 11 de 

julho) e início do processo de implementação do serviço militar com base em voluntários 

(Lei n.º 30/1987, de 7 de julho; Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro), são vários os 

problemas que, no âmbito dos recursos humanos, se colocam às Forças Armadas 

(FFAA) Portuguesas, sintetizados em “dificuldades de sustentação do modelo” e 

expressos em constrangimentos na obtenção e fixação de novos elementos nas fileiras. 

Embora se admita que o atual modelo de serviço militar não esteja esgotado, estudos 

recentes desenvolvidos pelo Ministério da Defesa Nacional (MDN), ramos das FFAA e 

investigadores isolados, revistos na parte teórica da tese, sugerem ajustamentos 

“utilitários” na estruturação e aplicação dos novos regimes de voluntariado e contrato 

normal (RV/RC)2 (e.g., Centro de Psicologia Aplicada do Exército [CPAE], 2016; 

                                            
1 Nos termos da Lei n.º 2135/1968, de 11 de julho (Lei do Serviço Militar), o serviço militar, “prestado 
pessoalmente pelos cidadãos, no âmbito militar, para a defesa da Nação”, era normativamente definido 
como “obrigatório para todos os cidadãos portugueses do sexo masculino”. A mesma lei refere ainda que 
“Os cidadãos portugueses do sexo feminino podem ser admitidos a prestar serviço militar voluntário” (art.os 
1.º e 2.º). Mais tarde, com a LSM de 1987, o SMO passou a ser designado por “Serviço Efetivo Normal” 
(SEN), mais aceite do ponto de vista sociocultural e para distinguir em relação às formas atuais de serviço 
militar nos regimes de Voluntariado (RV) e de Contrato (RC): “O serviço efetivo normal compreende a 
prestação de serviço nas Forças Armadas por cidadãos conscritos ao serviço militar, com início no ato da 
incorporação e até à passagem à situação de disponibilidade” (Lei n.º 30/1987, de 7 de Julho, art.º 4.º; 
Serviço Militar, 2021). 
2 “O serviço efetivo em regime de voluntariado corresponde à assunção voluntária de um vínculo às Forças 
Armadas por um período de 12 meses, incluindo o período de instrução, findo o qual o militar pode ingressar 
no serviço efetivo em regime de contrato” (Area.dge.mec.pt, 2021; Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro, 
art.º 3.º, n.º 5; Serviço Militar, 2021); “O serviço efetivo em regime de contrato corresponde à prestação de 
serviço militar voluntário por parte dos cidadãos durante um período de tempo limitado, com vista à 
satisfação das necessidades das Forças Armadas ou ao seu eventual ingresso nos quadros permanentes.” 
(Area.dge.mec.pt, 2021; Lei n.º 174/1999, art.º 3.º n.º 4; Serviço Militar, 2021). 

https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9hcmVhLmRnZS5tZWMucHQvY2lkYWRhbmlhL1NEUC9ndWlhb19zZWdfZGVmZXNhX3Bhel90ZW1hX0QucGRm
https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9hcmVhLmRnZS5tZWMucHQvY2lkYWRhbmlhL1NEUC9ndWlhb19zZWdfZGVmZXNhX3Bhel90ZW1hX0QucGRm


As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  2 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional [DGRDN], 2017; Estado-Maior da 

Armada [EMA], 2017; Lopes & Santos, 2020; Rijo et al., 2018; Santos, 2015; Santos & 

Rijo, 2018; Santos & Sarmento, 2018c, 2018e, 2019c, 2019d, 2020b).  

A fase exploratória da investigação e a subsequente revisão teórica e empírica, a que 

se associam estudos no âmbito do desenvolvimento da tese apresentados em eventos 

internacionais, permitem estabelecer e aprofundar três grandes dimensões do serviço 

militar em RV/RC, que são estruturantes da pesquisa. 

Estas dimensões são verbos de ação que corporizam um continuum sobre atividades 

relativas à passagem dos cidadãos pelas FFAA: (1) obter (difundir a imagem e a oferta 

de trabalho; recrutar e selecionar; acolher no serviço militar em RV/RC); (2) reter (formar 

e gerir o desempenho dos novos militares RV/RC); e (3) reintegrar3 ou reinserir (apoiar 

os ex-militares na sua transição para a vida civil ativa e respetiva inclusão 

socioprofissional). Por razões de nomenclatura, o termo “obter” é geralmente substituído 

em contexto militar por “recrutar”, assumindo o mesmo sentido abrangente (projetar a 

imagem e difundir a oferta de trabalho; recrutar, selecionar e acolher), enquanto 

“conjunto de operações necessárias à obtenção de meios humanos para ingresso nas 

Forças Armadas” (Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro, art.º 7.º, como citado por Santos 

& Sarmento, 2017, p. 5; Pereira & Serra, 2019, p. 53). 

A investigação centra-se no atual modelo de serviço militar em regime de contrato (RC)4 

e procura diagnosticar e analisar os principais problemas e disfunções que ocorrem 

durante o percurso dos cidadãos nas fileiras sobre o referido continuum recrutar – reter 

– reinserir. Estas dimensões e o seu dinamismo são avaliados a partir da estruturação 

(desenho) do modelo e da sua operacionalização, com base numa dupla perspetiva 

crítica – funcional e socioprofissional – e em três “níveis de análise” – “macro” 

(contextual), “meso” (organizacional) e “micro” (individual). Admite-se que o constructo 

resultante da investigação possa ajudar na consolidação do atual modelo ou na 

edificação de um modelo renovado que resolva ou, no mínimo, mitigue as principais 

dificuldades em relação ao recrutamento e à retenção de efetivos nas fileiras das FFAA. 

                                            
3 A designação da terceira dimensão – “reintegrar” – é substituída pelo termo “reinserir”, dada a conotação 
que tem em certos contextos socioculturais e políticos e também junto de alguns militares, sobretudo, se e 
quando se associa ao contexto militar a “detenção” do cidadão por força do serviço militar, até há poucos 
anos tido como obrigatório (conscrição) e, por isso, pouco abonatório da ideia que se pretende explicitar. 
4 Embora sejam analisadas duas formas de serviço militar, o regime de voluntariado (RV) e o regime de 
contrato (RC), o foco é colocado sobre a segunda forma, como adiante se justifica. 
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 CONTEXTO E PROBLEMA DA INVESTIGAÇÃO 

Carateriza-se, de seguida, o contexto onde a investigação se insere, dando conta da 

sua complexidade, transformação e dinamismo, e posiciona-se o problema nas suas 

componentes principais. Referem-se algumas mutações e reestruturações do aparelho 

militar nacional, com implicações na regular alimentação de efetivos, abordando-se os 

níveis geoestratégico, sociocultural, político-legal e económico-financeiro e, ainda, a 

evolução tecnológica, conceptual e doutrinária do emprego das forças militares no 

âmbito das missões tradicionais e das novas missões atribuídas às FFAA Portuguesas. 

São consideradas situações emergentes de emprego das FFAA, as “novas ameaças, 

riscos e desafios à segurança internacional, cada vez mais globais e imprevisíveis, onde 

se inserem as designadas guerras não institucionalizadas, assimétricas e sem fronteiras 

a que se refere Kaldor (2001)” (Santos & Sarmento, 2017, p. 1), destacando-se “os 

ataques terroristas em larga escala no 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, e no 

11 de março de 2004, em Madrid, ou, mais recentemente, os ataques terroristas em 

França e na Bélgica” (p. 1) e também em Inglaterra e na Alemanha. Este novo contexto 

de segurança e defesa internacional tem conduzido a novas respostas militares, menos 

tradicionais, multidimensionais, mais conjuntas e combinadas, aumentando o espetro 

de atuação das FFAA, em apoio à Política Externa do Estado (e.g., operações de paz; 

humanitárias; de cooperação técnico-militar). 

Às mutações do sistema internacional de segurança e ambiente operacional associam-

se, numa complexidade crescente, questões tecnológicas e doutrinárias, com reflexo na 

evolução dos sistemas de armas e equipamentos e, cumulativamente, necessidades de 

racionalização de recursos devido a constrangimentos económico-financeiros e à 

consequente redução dos orçamentos de defesa (IISS Manama Dialogue, 2016). 

As mudanças de cariz sociocultural e a pressão mediática aumentam a complexidade 

do contexto de atuação das FFAA. Os perfis das novas gerações (e.g., Y – Millennials; 

Z – Zeds ou Zees), com “outras possibilidades de comunicação e de acesso à 

informação” (Bencsik et al., 2016, p. 92), nomeadamente através de redes sociais, e 

para quem o uso das tecnologias é natural, como é o respirar (Tapscott, 2009, p. 18), 

constituem um desafio complementar para a organização militar, exigindo que sejam 

experimentadas novas políticas de recursos humanos e outras formas de promover a 

atração e a retenção dos cidadãos em relação ao serviço militar em RV/RC. 
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Alguns dos aspetos referidos, sublimados pela pressão social e pela opinião pública, 

têm conduzido a uma perceção menos favorável em relação à importância e utilidade 

das FFAA e aos gastos inerentes à sua atividade, moldando as representações sociais 

no âmbito da Defesa Nacional e a atratividade da carreira militar (e.g., Carreiras, 2009; 

Santos, 2015; Santos & Sarmento, 2018c, 2019d, 2020b). 

Estes são, em conjunto, os principais ingredientes que, como em outros países, têm 

legitimado em Portugal, em relação às FFAA, a adoção de uma atitude política 

reformadora, assistindo-se a sistemáticas reestruturações do aparelho militar, com 

contínuas alterações normativas à estrutura e funcionamento da Defesa e da Instituição 

Militar5. Destacam-se a adoção de novas formas de prestação do serviço militar RV 

e RC, que, em tempo de paz, são exclusivamente com base no voluntariado (Lei n.º 

174/1999, de 21 de setembro, art.º 1.º) e os objetivos reformadores dos sucessivos 

governos com a finalidade de melhorar a eficiência organizacional ou, simplesmente, 

diminuir custos, mas sempre traduzidos em redução de efetivos, designadamente na 

base da pirâmide hierárquica, com consequências nos ramos das FFAA Portuguesas6. 

Destacam-se, igualmente, as orientações políticas da reforma estrutural «Defesa 2020», 

tendentes a implementar uma estratégia de “mudança” focada na “definição e 

implementação de um modelo sustentável para a defesa nacional e para as Forças 

Armadas”, cujo sucesso passaria por “racionalizar a despesa militar”, melhorar a 

“articulação entre os ramos” e aumentar a “eficiência na utilização de recursos” (RCM 

n.º 26/2013, de 19 de abril)7. 

                                            
5 Esta constante mutação foi concretizada, por exemplo, com: o novo Conceito Estratégico da Defesa 
Nacional (CEDN) (Resolução do Conselho de Ministros [RCM] n.º 19/2013, de 5 de abril; a Lei da Defesa 
Nacional (LDN) (Lei n.º 31-A/2009, de 7 de Julho); a Lei Orgânica de Bases da Organização das FFAA 
(LOBOFA) (Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de Julho); as leis orgânicas do Ministério da Defesa Nacional 
(Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de dezembro), do Estado-Maior-General das Forças Armadas (LOEMGFA) 
(Decreto-Lei n.º 184/2014, de 29 de dezembro) e dos Ramos das FFAA (Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 
de dezembro; Decreto-Lei n.º 186/2014, de 29 de dezembro; Decreto-Lei n.º 187/2014, de 29 de dezembro). 
6 Algumas das reestruturações com impacto nos efetivos militares inserem-se em programas de reformas 
nacionais, como o Programa de Restruturação da Administração Central do Estado (PRACE), subsequente 
a 2005 (RCM n.º 124/2005, de 4 de agosto; RCM n.º 39/2006, de 21 de abril), o Plano de Redução e 
Melhoria da Administração Central (PREMAC) (Deliberação do Conselho de Ministros de 20 de julho de 
2011), ou o “Programa de Apoio Económico e Financeiro a Portugal”, com a União Europeia (UE), o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Central Europeu (BCE). 
7 Nas medidas previstas na “Defesa 2020” para a racionalização da despesa militar em relação aos recursos 
humanos das FFAA foram estabelecidos limites muito concretos, nomeadamente: (a) o “compromisso 
orçamental para a defesa nacional” (fixado em 1,1% ±0,1 do PIB); (b) o efetivo máximo das FFAA (fixado 
entre 30.000 e 32.000 militares, o que inclui os “militares na situação de reserva na efetividade de serviço”), 
concretizado através de uma “[…] redução de 4.000 até 31 de dezembro de 2015 e os restantes distribuídos 
progressivamente até 31 de dezembro de 2020 […]”; ou (c) o redimensionado do dispositivo territorial das 
FFAA, respeitando o princípio da “concentração” (definindo-se uma “redução de 30% ao nível dos 
comandos, unidades, estabelecimentos e órgãos”) (RCM n.º 26/2013, de 19 de abril). 
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Em termos de gestão, a opção pela profissionalização a nível nacional (Lei n.º 174/1999, 

de 21 de setembro), constitui uma das maiores alterações dos últimos anos e uma 

verdadeira mudança de paradigma para as FFAA, o que obriga à reconcepção do 

subsistema de obtenção de recursos humanos, cujo conceito restrito – recrutamento e 

seleção – vê ampliado o âmbito, passando a incluir também o estudo e análise do 

mercado de trabalho e o reforço do acolhimento inicial. Estes aspetos, num pretérito 

recente, tinham uma importância apenas marginal, dado que não estavam em causa 

preocupações de divulgação pública da oferta de trabalho (os cidadãos masculinos 

eram conscritos ao serviço militar), nem tão pouco aspetos relativos à quantidade ou à 

qualidade dos recursos humanos (a Nação, que era a fonte de recrutamento, colocava 

os mancebos à porta dos quartéis para que fossem selecionados e incorporados). 

Antes de avançarmos mais na definição do “contexto e do problema”, importa proceder 

a uma primeira distinção concetual, adiante densificada, sobre o que se entende, no 

âmbito desta investigação, por mercado de trabalho (MT). Assumem-se três 

perspetivas distintas, embora complementares: (1) o mercado de trabalho nacional, 

em termos de estudo, análise e de relação com as FFAA enquanto organização (adiante 

concetualizado em pormenor); (2) o mercado de trabalho interno às FFAA, decorrente 

de a organização militar ser, hoje, um empregador de âmbito nacional, em paralelo com 

as grandes empresas, designadamente em relação às formas de serviço militar RV e 

RC e a eventual continuidade do “emprego” nas suas fileiras em outras formas de 

prestação de serviço; e (3) o mercado de trabalho externo às FFAA, em relação ao 

qual ocorre a reinserção socioprofissional dos ex-militares, após o termo do seu vínculo 

contratual (embora se assuma, como previsto normativamente, que parte dos ex-

militares RV/RC podem ser (re)inseridos nas fileiras em outras formas de serviço, 

designadamente por ingresso em contratos especiais de maior duração, nos quadros 

permanentes (QP) de militares em várias categorias ou mesmo nos quadros de civis 

das FFAA). 

Não obstante esta distinção teórica e concetual no âmbito da presente investigação, o 

enquadramento legal em relação ao “serviço militar em RV/RC”, designadamente o 

conteúdo dos diplomas que definem os incentivos ao serviço militar em RV/RC (Decreto-

Lei n.º 320-A/2000, de 15 de dezembro; Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro), não 

reconhece explicitamente como estando este serviço inserido no “mercado de trabalho”. 

Assim, mesmo tratando-se de uma atividade profissional de caraterísticas diferenciadas, 

de curta e média duração, não parece haver uma distinção clara em relação a uma mera 
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situação de “conscrição”, continuando a passagem dos cidadãos pelas fileiras das FFAA 

a ser percecionada como um assunto “à parte” do mercado de trabalho. Admite-se que 

este aspeto possa resultar de uma simples incoerência formal, confirmada por práticas 

de gestão assumidas como adequadas, e não tanto o reflexo de perceções políticas e 

sociais enraizadas, mas em nada beneficia uma maior abertura das FFAA aos jovens 

portugueses. 

Sobre o novo paradigma, na última década tem-se discutido, com maior incidência, as 

questões do recrutamento e da retenção dos efetivos nas fileiras, como forma de 

garantir a sustentação do sistema de forças militares. Para além de limitações no 

recrutamento de cidadãos para o serviço militar em RV/RC, tem havido necessidade de 

uma reflexão profunda e consequente sobre os aspetos relativos à atrição durante o 

processo de recrutamento e seleção (para que seja melhorado o rácio ‘número de 

ingressos por número candidaturas efetuadas’) e durante a prestação do serviço militar. 

Os dados disponíveis indicam a existência de elevadas taxas de “atrição”, expressas 

no “número de desistências entre o ato de candidatura e o início das provas de 

classificação e seleção, bem como [decorrentes] da aplicação, nestas provas, das 

tabelas de aptidão física, médica e psicológica” (Santos & Sarmento, 2017, p. 2), a que 

se somam, ainda, as desistências que ocorrem durante a formação inicial (e.g., CPAE, 

2016; DGRDN, 2017; Rijo et al., 2018; Santos, 2015). 

Dados recentes sugerem igualmente, como adiante se revê, dificuldades em manter e 

substituir os efetivos que saem em cada ano, sendo o caso do Exército o mais 

preocupante. Afigura-se, por isso, necessário procurar reduzir as saídas prematuras, de 

modo a equilibrar os efetivos existentes e, simultaneamente, obter o devido retorno do 

investimento efetuado na formação e no treino dos cidadãos que ingressam nas FFAA. 

Alguns estudos apontam a retenção de efetivos como o principal problema atual 

com que as FFAA se confrontam (e.g., Coelho, 2018; CPAE, 2016; DGRDN, 2017; 

DGPRM, 2012; Lopes, Sarmento, & Fazenda, 2018; Martins, 2013; Rijo et al., 2018). 

Outro aspeto a avaliar, também associado às dificuldades em recrutar e reter, prende-

se com o processo de transição dos militares contratados para a vida civil e a 

subsequente reinserção socioprofissional quando terminam o vínculo de trabalho 

com as FFAA. Alguns estudos abordam este tema, sugerindo maior intervenção do 

Estado na promoção de boas escolhas na reconversão laboral dos ex-militares que 

procuram emprego no mercado de trabalho externo às FFAA, de forma a tornar o 
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período nas fileiras mais aliciante e contribuir para melhorar os níveis de recrutamento 

e a capacidade de retenção (e.g., Amado, 2015; Bragança & Santos, 2018; Carreiras, 

2018; Coelho, 2018; Cunha & Costa, 2018; Pereira & Silva, 2018; Rijo & Honorato, 2018; 

Santos & Rijo, 2018; Santos & Sarmento, 2018c, 2018e, 2019c). 

Não obstante o esforço dos ramos das FFAA para garantir os efetivos necessários, as 

atuais dificuldades ditam perspetivas complementares de análise em relação às razões 

que têm sido apontadas como condicionantes do recrutamento e da retenção e que 

põem em causa a sustentabilidade8 do modelo profissional em Portugal. A investigação 

que suporta a tese procura, assim, explorar áreas menos investigadas, assumindo-se 

uma perspetiva integrada e holística sobre os problemas e as possíveis soluções. 

 JUSTIFICAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO  

Na sequência da caraterização do contexto da investigação e da definição das principais 

componentes do problema, a justificação da investigação baseia-se na convicção da 

sua “importância e urgência para as Forças Armadas portuguesas, para o poder político 

e para os cidadãos em geral” (Santos & Sarmento, 2017, p. 16), por várias ordens de 

razões, como a seguir se explicita. 

Os recursos humanos são a base da atividade das organizações e a sua carência, 

menor qualidade, ou deficiente gestão põem em causa o seu regular funcionamento, no 

caso das FFAA com consequências ao nível da Defesa Nacional, da segurança 

internacional e dos compromissos assumidos por Portugal neste âmbito. 

Embora tenham sido realizados em Portugal vários estudos durante a última década 

sobre a problemática dos efetivos militares, só mais recentemente começaram a ser 

debatidas as práticas de gestão e as condições de acolhimento inicial e de trabalho que 

são proporcionadas durante a prestação do serviço (e.g., Batista & Ribeiro, 2018; CPAE, 

2016; Cunha & Costa, 2018; DGRDN, 2017; Santos & Sarmento, 2018e, 2019d, 2020b; 

Rijo et al., 2018). Torna-se, por isso, necessário reforçar a investigação em relação a 

esta “nova” preocupação, dada a sua previsível influência na sustentabilidade do modelo 

em estudo. Torna-se igualmente necessário investigar as necessidades da “carreira 

                                            
8 O conceito de sustentabilidade traduz aqui um “[…] estado de desenvolvimento em que há equilíbrio 
entre a capacidade de gerar candidatos ao serviço militar em número suficiente, que permita assegurar o 
rigor dos processos de classificação e seleção, de manter os efetivos nas fileiras (por um período que 
permita a rentabilidade do investimento nos processos formativos), assim como de potenciar os processos 
de transição para o mercado de trabalho, após o período de prestação de serviço” (DGRDN, 2017, p. 5). 
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interna” dos militares em RV/RC, vulgo “âncoras de carreira” (Derr, 1986; Schein, 1990), 

nas perspetivas individual e organizacional, sobre o que existe nesta altura um número 

reduzido de estudos (e.g., Henriques & Nacimento, 2016; Artilheiro, 2019; Santos & 

Sarmento, 2019b). 

Decorridos mais de 16 anos após o fim do SMO, procede-se a uma análise crítica, global 

e integrada, do novo modelo de serviço militar em RV/RC e do respetivo regime de 

incentivos, assumindo a oportunidade para estudar, entre outros, os seguintes tópicos: 

˗ Tipo de representações sociais das FFAA na Sociedade e grau de atratividade da 

carreira militar para os jovens portugueses em relação ao regime de contrato; 

˗ Evolução dos níveis de recrutamento e áreas funcionais de maior carência;  

˗ Influência das variáveis que estruturam e operacionalizam o modelo, associadas aos 

contextos externo e interno (organizacional); 

˗ Forma como o regime de incentivos está a ser utilizado pelas FFAA; 

˗ Principais fatores organizacionais que têm condicionado os objetivos dos ramos das 

FFAA no que concerne à obtenção e retenção de voluntários e contratados; 

˗ Principais motivos que conduzem os jovens à decisão de ingresso nas FFAA; 

˗ Principais motivos que levam a uma saída prematura dos militares contratados; 

˗ Processo de transição socioprofissional dos ex-militares após a prestação do serviço 

militar e avaliação da capacidade de intervenção do MDN e das FFAA; 

˗ Grau de articulação e interação entre as diversas entidades e órgãos envolvidos nos 

processos de divulgação, obtenção, retenção e reinserção socioprofissional. 

Esta investigação materializa, igualmente, uma oportunidade para analisar modelos de 

outros países sobre a prestação de serviço militar voluntário, no sentido de perceber 

que aspetos poderão ser objeto de benchmarking para o caso nacional, ajudando na 

resolução dos principais problemas e disfunções previamente diagnosticados. 

 OBJETO DE ESTUDO E DELIMITAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

O objeto de estudo é, segundo Carmo e Ferreira (1998), elemento fundamental de 

qualquer investigação. Propõem três critérios para a sua definição: (1) o “critério da 

familiaridade”, em relação ao que sugerem que existe vantagem em o investigador deter 

experiência anterior sobre o assunto; (2) o “critério da afetividade”, a partir do qual 

recomendam que à seleção da área e do tema a investigar esteja associada uma “forte 

motivação pessoal do investigador”; e (3) o “critério dos recursos”, relativo à maior ou 
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menor facilidade de obtenção dos “meios necessários à investigação” (Carmo & 

Ferreira, 1998, pp. 44-46; Santos & Lima, 2019, p. 49). 

Por via da experiência profissional do investigador e do interesse pessoal e 

conhecimento prévio em relação ao objeto de estudo decorrente de anteriores trabalhos, 

considera-se estarem justificados os dois primeiros requisitos a que Carmo e Ferreira 

se referem. Em relação ao terceiro critério, admite-se que a profissão do investigador e 

a afiliação a um centro de investigação militar aumente a possibilidade de acesso a 

algumas fontes de informação importantes para o desenvolvimento da tese 

(documentais e não documentais, oficiais e privadas, nacionais e estrangeiras, algumas 

delas classificadas), reduzindo a complexidade dos protocolos de acesso e a 

morosidade da sua concretização. 

O objeto de estudo centra-se no “modelo de prestação de serviço militar contratado 

nas FFAA Portuguesas”9, concretizado a partir de três dimensões, distintas mas 

complementares, suscitadas e sumariamente explicitadas anteriormente – recrutamento 

(R1), retenção (R2) e reinserção (R3). Estas dimensões materializam, respetivamente, 

a ligação ao mercado de trabalho (projeção da imagem e divulgação da oferta de 

trabalho, recrutamento, seleção e acolhimento), a gestão do desempenho dos cidadãos 

que ingressam nas fileiras e o processo de reinserção socioprofissional dos que saem 

e transitam para a vida civil. 

Dada a dimensão e complexidade de uma investigação desta natureza, afigurou-se 

essencial proceder a uma robusta delimitação teórica e empírica. Sampieri et al. (2006) 

sugerem que a delimitação de um estudo deve ser concretizada em três domínios 

essenciais: tempo, espaço e conteúdo. 

A dimensão temporal situa esta investigação no período geral compreendido entre 

1990 e 2020, permitindo abordar, designadamente: (1) o primeiro estatuto integrado de 

carreira para os militares dos três ramos e das várias categorias (Decreto-Lei n.º 34-

A/1990, de 24 de janeiro) e a sua evolução até 2015 (Decreto-Lei n.º 236/1999, de 25 

de junho; Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio); (2) o fim da conscrição em Portugal 

                                            
9 Não obstante a centralidade do estudo tenha como objeto os militares do regime de contrato (RC), é 
assumida nas expressões “militares contratados” e “serviço militar contratado” a integração dos militares do 
regime de voluntariado (RV), dada a percentagem reduzida de militares nessa forma de prestação de 
serviço, que ocorre apenas para uma minoria dos “contratados”, durante um ano de serviço. Para além 
disso, os dados obtidos nem sempre separam estas duas formas de prestação de serviço militar. 
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e a transição para novas formas de prestação de serviço militar10 (Decreto-Lei n.º 

289/2000, de 14 de novembro; Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; Lei 

Constitucional n.º 1/1997, de 20 de setembro; Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro); (3) 

algumas das reestruturações na área da Administração Pública (AP) com implicações 

na Defesa e nas FFAA (e.g., RCM n.º 124/2005, de 4 de Agosto; RCM n.º 39/2006, de 

21 de abril; Ministério das Finanças, 2011b); e (4) os últimos estudos e relatórios 

elaborados pelos ramos e pelo MDN sobre a problemática dos contratados. Embora 

tenha sido estabelecida esta delimitação temporal em relação à revisão normativa e 

empírica, o trabalho de campo é concretizado, como adiante se justifica, com base num 

“horizonte temporal” transversal (Saunders et al., 2009; Vilelas, 2009).  

O elemento espacial de análise integra duas componentes, o espaço socioprofissional 

de inserção e o contexto geográfico. 

1) O espaço socioprofissional de inserção, mercê do tipo de serviço prestado pelas 

FFAA Portuguesas, enquanto pilar do Estado, é exclusivamente nacional, com menção 

ao quadro jurídico-legal onde se integram as carreiras militares e a forma de serviço em 

regime de contrato. Para situar, do ponto de vista profissional, a “função militar” no 

âmbito dos restantes serviços do Estado, assume-se uma breve referência às carreiras 

gerais e especiais da Função Pública (FP), sobretudo a Lei de Vínculos, Carreiras e 

Remunerações (LVCR) e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) (Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho). 

2) Em relação ao contexto geográfico, embora o objeto de estudo privilegie a 

circunstância castrense nacional, como reflexão complementar, são motivo de análise 

modelos de prestação de serviço militar de outros países, integrados na União Europeia 

(UE) e/ou na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN): Alemanha, Bélgica, 

Espanha, França, Itália, Reino Unido, Países Baixos e Estados Unidos da América.  

Para a delimitação do objeto de estudo no âmbito da dimensão conteúdo, foram 

estabelecidos os seguintes subcritérios: fatores de contexto (externo e interno às FFAA); 

universo de análise organizacional (documental, humano); e inserção científica. 

1) Os fatores de contexto estabelecem o locus das FFAA Portuguesas na conjuntura 

nacional e internacional, a partir de condições geoestratégicas, político-legais, 

                                            
10 Os anos 90 do século XX constituem o lapso de tempo inicial a partir do qual surgem as maiores 
alterações ao quadro legal que enforma a prestação do serviço militar em Portugal, designadamente o 
Estatuto de carreira (1990, 1999) e a nova Lei do Serviço Militar (1999), que, na sequência da alteração à 
Lei Fundamental (1997), conduziu ao fim do SMO e à adoção de novas formas de serviço militar. 
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demográficas, socioculturais e económico-financeiras (contexto externo) e de condições 

organizacionais (contexto interno), as quais definem a finalidade das FFAA, a matriz 

normativo-comportamental e as variáveis adstritas à gestão de recursos humanos. 

2) O universo de análise, na perspetiva documental, centra-se sobre o acervo 

(corpus) normativo interno (e.g., despachos, diretivas e outros documentos), em 

coerência com os diplomas legais que decorrem de condições “político-legais” relativas 

ao contexto externo (que regulam a prestação do serviço militar contratado), bem como 

sobre estudos e relatórios elaborados sobre a temática da investigação. Faz parte da 

componente organizacional da análise o estudo da orgânica do MDN e dos ramos das 

FFAA relativamente aos processos de obtenção, retenção e reinserção socioprofissional 

dos militares contratados (estrutura, atribuições, corresponsabilidades, fluxos de 

decisão e informação). Em relação à dimensão humana do universo de análise, 

assume-se como figura central da investigação o militar das FFAA Portuguesas – oficial, 

sargento ou praça11 – que, por opção própria, decide prestar serviço militar contratado 

a termo. A investigação também recorre, na sua componente prática, a militares e civis 

com conhecimento, experiência e/ou responsabilidades na gestão de pessoal e da 

formação. O princípio da subsidiariedade na atribuição de competências, aspeto 

essencial em contexto militar12, permite que se faça ainda referência, no âmbito das 

atribuições funcionais e gestão de carreiras, aos militares dos quadros permanentes, de 

modo comparativo e complementar com os militares RV/RC. 

3) No que concerne à inserção científica, a investigação inscreve-se no grande grupo 

“Ciências Sociais, Comércio e Direito” (3), na área de estudo “Ciências Empresariais” 

(34) e na área de educação e formação “Gestão e Administração” (CNAEF 345) do 

Sistema de Ensino Superior em Portugal (Portaria n.º 256/2005, de 16 de março), em 

concreto no âmbito da Gestão de Recursos Humanos. A abrangência da pesquisa, em 

termos de objetivos, fontes e resultados, conduz, mais ou menos pontualmente, a uma 

interdisciplinaridade, que se assume como desejável, a partir da ligação a outras áreas 

de educação e formação, como sejam as “Ciências Sociais e do Comportamento”. 

                                            
11 Embora existam diferenças entre as três categorias (oficiais, sargentos, praças), a investigação trata, por 
vezes em bloco a situação dos militares RV/RC, centrando a abordagem numa ou noutra categoria 
conforme a relevância e especificidade dos problemas diagnosticados e/ou das soluções requeridas. 
12 Nesta investigação, o princípio da subsidiariedade refere-se ao nível de intervenção mais pertinente nos 
domínios das competências partilhadas: se determinadas funções podem ser executadas por militares em 
RV/RC, não deverão ser atribuídas a militares dos QP com o mesmo posto (“repartição horizontal de 
competências”), nem atribuídos a níveis hierárquicos superiores (“repartição vertical de competências”), nos 
termos em que o conceito é discutido por Souza (2010). Este princípio é, em contexto militar, determinante 
normativo e de gestão, embora nem sempre seja seguido, em parte, mercê da escassez de recursos. 
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 QUESTÕES E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO  

 FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

“Uma questão de investigação é uma pergunta que fornece uma ideia explícita sobre o 

que é que o investigador pretende saber” (Bryman, 2012, p. 9). Assim, as questões de 

investigação orientam a atividade de pesquisa e ajudam à tomada de decisão sobre 

todo o processo. São cruciais para evitar a dispersão, definir o sentido e a direção geral 

da investigação, conduzir a pesquisa bibliográfica, guiar a decisão sobre o desenho da 

pesquisa, identificar as fontes, definir aspetos da recolha de dados, tratar o material 

recolhido e proceder à respetiva representação (Bryman, 2012, p. 11). 

Creswell (2007, pp. 108-112) destaca que é geralmente utilizada uma questão central e 

sub-questões que derivam da questão central, as quais divide em “questões sobre o 

assunto da pesquisa” e “questões sobre os procedimentos metodológicos”. As primeiras 

dizem respeito à natureza do fenómeno em estudo e à divisão da questão central em 

tópicos para análise mais detalhada. As segundas referem-se a ações relativas a etapas 

do processo específico de pesquisa. Nesta investigação, são consideradas apenas 

“questões sobre o assunto da pesquisa”, sendo formuladas uma questão central e várias 

questões derivadas (QD). A abrangência e a complexidade do tema justifica a 

apresentação de um número de QD superior ao sugerido por Creswell (cinco a sete), 

não direcionais (p. 107), suscitando da parte do investigador um posicionamento 

ontológico e epistemológico específico como adiante se explicita. 

 QUESTÃO CENTRAL 

Quais os principais problemas e disfunções do modelo de prestação de serviço militar 

contratado das FFAA Portuguesas em relação à estrutura normativa e à sua 

operacionalização? 

 QUESTÕES DERIVADAS 

QD1: Quais são as representações sociais prevalecentes nos jovens portugueses em 

relação às FFAA Portuguesas e aos assuntos de Defesa? 

QD2: Como têm variado os níveis de efetivos em RV/RC nas FFAA Portuguesas e 

quais as áreas funcionais mais carenciadas? 
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QD3: Quais são os principais fatores do contexto externo que influenciam a obtenção 

e a retenção de recursos humanos destinados à prestação de serviço militar em RV/RC 

nas FFAA Portuguesas?  

QD4: Quais são os principais fatores do contexto interno que estão na origem de uma 

insuficiente capacidade de recrutamento e retenção de efetivos por parte das FFAA 

Portuguesas em relação à prestação de serviço militar em RV/RC? 

QD5: Quais são os principais motivos que conduzem os jovens à decisão de 

ingresso em RV/RC nas FFAA Portuguesas? 

QD6: Quais são os principais motivos que conduzem à saída prematura das FFAA 

Portuguesas dos cidadãos que prestam serviço militar em RV/RC? 

QD7: Quais são as principais orientações de carreira dos militares em RV/RC das 

FFAA Portuguesas e que relação pode ser estabelecida com os motivos de ingresso e 

manutenção nas fileiras ou com as razões que conduzem a uma saída prematura? 

QD8: Quais são as principais dificuldades do MDN e dos ramos das FFAA 

Portuguesas no processo de reinserção socioprofissional dos ex-militares em 

RV/RC? 

QD9: Que aspetos poderão ser objeto de benchmarking para o caso nacional em 

relação aos modelos e experiência de outros países sobre a prestação de serviço 

militar contratado? 

 OBJETIVOS GERAIS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA INVESTIGAÇÃO 

Os objetivos de investigação devem estar alinhados com as questões de pesquisa, 

permitindo tornar explícito o problema e dar orientação clara sobre o tipo de estudo e o 

conhecimento que é necessário obter (Marconi & Lakatos, 1990, p. 22). Devem anunciar 

a “perspetiva selecionada para o estudo” e “serem claros, limitados e precisos” (Vilelas, 

2009, p. 77; Santos & Lima, 2019, p. 52). São “um enunciado declarativo que precisa a 

orientação da investigação (...) as variáveis-chave, a população alvo e o contexto do 

estudo” (Fortin, 2003, p. 100), um ‘road map’ completo da investigação (Creswell, 2007, 

p. 103). 

Em coerência com as proposições iniciais de pesquisa, anteriormente apresentadas sob 

a forma de “questão central” e de “questões derivadas”, são definidos três objetivos 

gerais (OG), a que corresponde um desdobramento em nove objetivos específicos (OE). 
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 OBJETIVOS GERAIS 

OG1: Diagnosticar os principais problemas e disfunções relativos à sustentação da 

profissionalização das FFAA Portuguesas ao nível da obtenção e da retenção de 

efetivos que prestam serviço militar em RV/RC. 

OG2: Analisar a capacidade de intervenção do MDN e das FFAA Portuguesas na 

reinserção socioprofissional dos militares que prestaram serviço em RV/RC. 

OG3: Subsidiar a conceção de um projeto de intervenção que contribua para reforçar a 

posição da organização militar no mercado de trabalho em relação à prestação de 

serviço militar em RV/RC. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aos objetivos gerais associam-se objetivos específicos, como se indica e justifica.  

OE 1: Identificar as representações sociais prevalecentes nos cidadãos jovens 

portugueses em relação às FFAA Portuguesas e aos assuntos de Defesa. 

As “representações sociais” aludem à partilha social sobre uma realidade também 

social, que é materializada em informação, a qual resulta em conhecimento, organizado, 

de que o grupo social dispõe e que tende a transformar-se em convicções, atitudes e 

comportamentos, orientando a tomada de posição, que se situa entre o “favorável” e o 

“desfavorável”, entre a “aceitação” e a “rejeição” (Moscovici, 1978, 2003). 

Com a concretização deste OE pretende-se compreender qual a imagem que os 

cidadãos jovens portugueses têm sobre as FFAA (e.g., credibilidade institucional; 

confiabilidade) e que tipo de informação é usada na construção da representação social. 

Pretende-se igualmente perceber até que ponto esta construção se aproxima (ou afasta) 

da imagem que se pretende projetar para o exterior. A concretização do OE inclui, ainda, 

uma avaliação do grau de “implicação” (proximidade versus afastamento) por parte dos 

jovens portugueses em relação aos assuntos de Defesa, globalmente considerados. 

OE 2: Analisar a evolução dos níveis de efetivos em RV/RC nas FFAA Portuguesas 

desde 2004, identificando as áreas funcionais mais carenciadas. 

Os recursos humanos afetos ao RV/RC, em contexto militar designados “efetivos 

militares”, são o sustentáculo do regular funcionamento da organização militar e o 

garante da eficiência ao nível da Defesa Nacional e dos compromissos assumidos por 
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Portugal neste âmbito. Para concretizar este OE parece aconselhável, entre outras 

diligências, estudar os seguintes aspetos, diferenciando os resultados, sempre que 

possível, por ramo e por categoria profissional (oficiais, sargentos e praças): (1) 

flutuações dos efetivos autorizados (EA), da responsabilidade da tutela, para a 

prestação de serviço militar contratado; (2) variação dos níveis de recrutamento, 

distinguindo entre número de candidatos e efetivos admitidos; (3) taxas de atrição entre 

a formalização da candidatura e o ingresso efetivo nas FFAA; (4) taxas de retenção de 

efetivos, com referência ao tempo médio de permanência nas fileiras; (5) número global 

de efetivos voluntários e contratados presentes, em cada ano, nas FFAA; e (6) as áreas 

funcionais de maior carência de efetivos. 

OE 3: Identificar e caraterizar os principais fatores do contexto externo que 

influenciam a obtenção e a retenção de recursos humanos destinados à prestação de 

serviço militar em RV/RC. 

Numa organização estatal sem fins lucrativos, como a militar, para além da influência 

que o contexto económico-financeiro, demográfico, sociocultural e geracional exerce 

sobre os objetivos organizacionais e as respetivas realizações, há que contar, em cada 

ciclo anual e/ou quadrienal, igualmente com a dimensão político-legal (quadro normativo 

de referência e orientações políticas conjunturais) e os correspondentes orçamentos 

atribuídos em cada ano (enquanto elementos essenciais) que delimitam a capacidade 

de atuação das FFAA. Acrescem fatores externos associados à atividade militar, 

designadamente de natureza geoestratégica, operacional, tecnológica, doutrinária, de 

segurança e defesa. A concretização deste OE envolve, por isso, uma análise global 

das principais variáveis externas à organização militar e do modo como têm 

condicionado a capacidade de obtenção e de retenção de efetivos nas FFAA. 

OE 4: Identificar e caraterizar os fatores do contexto interno (organizacional) que 

influenciam o recrutamento e a retenção de recursos humanos destinados ao serviço 

militar em RV/RC das FFAA Portuguesas. 

À semelhança do que se verifica com as variáveis do contexto externo, podem ser vários 

os fatores do contexto interno que influenciam o recrutamento e a retenção de efetivos 

militares. A existência de incentivos e outros benefícios ao ingresso e à manutenção nas 

FFAA e a forma como se publicitam e se aplicam podem condicionar os resultados. Para 

concretizar este OE parece ser importante, entre outros aspetos, analisar: (1) as 

“estratégias e os mecanismos de relação e de comunicação” estabelecidos pelo MDN e 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  16 

pelos ramos das FFAA em relação ao “mercado de trabalho”; (2) os órgãos dos ramos 

das FFAA e do MDN adstritos ao processo de recrutamento, o grau de articulação e as 

corresponsabilidades; (3) a aplicabilidade do regime de incentivos ao serviço militar 

contratado ao nível da obtenção e retenção de efetivos; (4) o acompanhamento inicial 

do cidadão e as condições de trabalho e de habitabilidade em geral após o ingresso; e 

(5) outras preocupações e intervenções ao nível da captação de voluntários e da 

retenção de efetivos. 

OE 5: Identificar e interpretar os motivos que mais contribuem para o ingresso dos 

jovens portugueses no serviço militar em RV/RC das FFAA Portuguesas. 

A concretização deste OE aconselha a uma análise dos principais motivos (por grandes 

tipologias) que conduzem ao ingresso nas FFAA e também à sua permanência nas 

fileiras, numa dupla perspetiva, organizacional e individual, cotejando posteriormente as 

duas perspetivas. Importa igualmente analisar estes motivos à luz da literatura, 

designadamente em relação ao modelo “institucional / ocupacional” de Moskos (1977, 

1986) e às “orientações de carreira” sugeridas por Schein (1990). 

OE 6: Identificar e interpretar os motivos que mais têm contribuído para uma saída 

prematura dos jovens portugueses do serviço militar em RV/RC das FFAA, distinguindo 

entre ramos, categorias, género e especialidades / áreas funcionais. 

Um equilíbrio de interesses, da organização e do indivíduo, é fundamental para uma 

estratégia de retenção com sucesso. Este equilíbrio permite reforçar o envolvimento no 

trabalho e o compromisso com a organização (Davenport, 2001, p. 210). A 

concretização do OE 6 recomenda uma análise dos principais motivos que conduzem a 

uma saída antecipada em relação ao limite temporal permitido por lei, na perspetiva 

organizacional e individual, e posterior comparação e integração de perspetivas. Parece 

igualmente importante prever uma confrontação entre os resultados obtidos e a literatura 

(e.g., modelo institucional / ocupacional, de Moskos; contrato psicológico, de Rousseau; 

âncoras de carreira, de Schein) (Moskos, 1977, 1986; Rousseau, 1995; Schein, 1990). 

OE 7: Analisar as principais orientações de carreira dos militares RV/RC das FFAA 

Portuguesas e procurar estabelecer uma relação com os motivos de ingresso e de 

manutenção nas fileiras e com as razões que conduzem a uma saída prematura. 
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As orientações de carreira, designadas frequentemente como “âncoras de carreira”, são 

o resultado de uma construção individual, com origem em experiências profissionais e 

reflexões sobre a carreira e a própria vida dos sujeitos, a partir do que se desenvolve o 

respetivo autoconhecimento sobre valores, talentos, objetivos e motivações, que vão 

permitir orientar a tomada de decisão sobre questões profissionais (Schein, 1990, 1993). 

A concretização do OE 7 implica a realização de um estudo de campo para ajudar a 

identificar e analisar as principais orientações de carreira dos militares contratados das 

FFAA Portuguesas. Admite-se que este conhecimento permita gerar um “perfil 

profissional” que ajude a explicar o ingresso e a retenção nas FFAA, e também a saída 

antecipada, sendo útil para melhorar as práticas organizacionais, potenciando a atração 

e promovendo a fixação de mais militares nas fileiras. Considera-se igualmente 

importante proceder, depois, a uma confrontação entre os resultados obtidos e a 

literatura (e.g., Schein, 1993; Henriques & Nascimento, 2016; Artilheiro, 2019). 

Ao OG 2 corresponde um único OE, como a seguir se apresenta e justifica. 

OE 8: Determinar quais são as principais dificuldades do MDN e dos ramos das FFAA 

Portuguesas no processo de reinserção socioprofissional dos ex-militares RV/RC. 

Ao saírem das FFAA, os militares contratados podem ficar, transitoriamente, na situação 

de desemprego, embora este lapso de tempo possa depender de vários fatores, que 

não cabe aqui analisar na sua totalidade. O emprego é, porém, elemento determinante 

na inserção dos cidadãos na sociedade e no mundo do trabalho, para a “independência 

económica” e a “realização pessoal” e “profissional” (Gonçalves & Nogueira, 2012).  

Para fechar adequadamente o ciclo da passagem dos cidadãos pelas FFAA, é essencial 

que a organização militar tenha capacidade para promover a empregabilidade dos 

militares e ex-militares do regime de contrato, facilitando a (re)inserção no mercado de 

trabalho externo às FFAA, reduzindo desta forma as situações de desemprego 

prolongado. Admite-se ainda que o sucesso no processo de reinserção tenha reflexos 

positivos nas dimensões “recrutamento” e “retenção”. 

Para concretizar este OE 8 é necessário perceber qual o valor da formação profissional 

ministrada e da experiência adquirida em contexto militar e qual a capacidade de 

intervenção do MDN e dos ramos no processo de reinserção socioprofissional. Neste 

âmbito, importa avaliar as políticas vigentes e os projetos e iniciativas, “de que se 
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destacam as protagonizadas pelo Centro de Informação e Orientação para a Formação 

e o Emprego” (Santos & Sarmento, 2017, p. 15), designado abreviadamente por 

CIOFE13, estrutura do MDN vocacionada para a reinserção profissional, bem como toda 

a dinâmica criada em relação à ligação entre a formação profissional ministrada nas 

FFAA e as estruturas nacionais responsáveis pela certificação nesta área (e.g., Sistema 

Nacional de Qualificação; Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional). 

Importa, por outro lado, perceber que outras entidades, públicas e privadas, estão (ou 

podem estar) envolvidas no processo de reinserção e que responsabilidades lhes estão 

(ou podem vir a estar) atribuídas e que articulação existe entre elas. Do ponto de vista 

dos sujeitos, os militares RV/RC, é importante perceber qual o tipo de projeção 

profissional futura que têm definida e que preparação prévia fazem para a sua inserção 

na vida civil (ou na continuidade nas FFAA em outras formas de prestação de serviço 

militar), bem como o valor que atribuem à sua passagem pelas fileiras em RV/RC (e.g., 

no âmbito social e da empregabilidade). 

OE 9: Estudar os modelos e a experiência de outros países sobre o serviço militar 

em RV/RC (ou equivalente) e avaliar os aspetos que poderão ser objeto de 

benchmarking para o caso nacional, em favor da resolução de alguns problemas e 

disfunções diagnosticados. 

Com o nono OE pretende-se obter uma perceção sobre os modelos de prestação de 

serviço militar contratado de outros países e a respetiva experiência na sua gestão, em 

relação às três fases referidas – recrutar, reter e reinserir. 

Pela abrangência dos motivos pesquisados em relação a outros países, este OE liga-

se aos objetivos gerais da investigação e alimenta, de alguma forma, a concretização 

dos restantes OE. A sua concretização tem implicações nos restantes objetivos, na 

medida em que pode ajudar a perceber melhor alguns problemas relativos ao modelo 

nacional e contribuir para resolver ou mitigar as principais disfunções identificadas. 

Entre outras tarefas, torna-se necessário: (1) selecionar os países a consultar, definindo 

previamente o respetivo racional; (2) definir a grelha para recolha e análise da 

informação mais relevante; (3) sistematizar e integrar a informação recolhida; e (4) 

                                            
13 A missão do CIOFE é “Apoiar os militares e ex-militares na sua fase de transição para a vida civil, 
disponibilizando para o efeito um conjunto de serviços que lhes possibilitem um adequado percurso 
formativo e uma orientação eficaz para o emprego” (CIOFE, 2019; Santos & Sarmento, 2017, p. 15). 
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avaliar, em relação ao caso nacional, as práticas de gestão e a implementação de 

eventuais medidas extraordinárias que, em conjunto, possam ser objeto de 

benchmarking. 

No Quadro 1 apresenta-se, de forma sintética, uma perspetiva integrada sobre a 

conjugação entre objetivos gerais e objetivos específicos, com referência às questões 

de investigação (central e derivadas). 

Quadro 1 - Questões e objetivos de investigação. 

OBJETIVOS GERAIS (OG) QUESTÃO CENTRAL (QC) 

OG1: Diagnosticar os principais problemas e disfunções relativos à 
sustentação da profissionalização das FFAA Portuguesas ao nível da 
obtenção e da retenção de efetivos que prestam serviço militar nos 
regimes de voluntariado e de contrato. 

Quais os principais 
problemas e disfunções do 
modelo de prestação de 
serviço militar contratado 
das FFAA Portuguesas 
em relação à estrutura 
normativa e à sua 
operacionalização? 

OG2: Analisar a capacidade de intervenção do MDN e das FFAA 
Portuguesas na reinserção socioprofissional dos militares que 
prestaram serviço nos regimes de voluntariado e de contrato. 

OG3: Subsidiar a conceção de um projeto de intervenção que contribua 
para reforçar a posição da organização militar no mercado de trabalho 
em relação à prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado e 
de contrato. 

OG  OE DESCRIÇÃO ABREVIADA QD 

O
G

 3
 –

 P
ro

je
to
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e
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n
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rv

e
n

ç
ã
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O
G

 1
 –

 R
e
c
ru

ta
m

e
n

to
 e

 R
e
te

n
ç
ã
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 1 
Identificar as representações sociais prevalecentes nos cidadãos jovens 
portugueses em relação às FFAA Portuguesas e aos assuntos de Defesa. 

1 

 2 
Analisar a evolução dos níveis de efetivos em RV/RC nas FFAA Portuguesas 
desde 1990, identificando as áreas funcionais mais carenciadas. 

2 

 3 
Identificar e caraterizar os principais fatores do contexto externo que influenciam a 
obtenção e a retenção de recursos humanos destinados à prestação de serviço 
militar em RV/RC. 

3 

 4 
Identificar e caraterizar os fatores do contexto interno (organizacional) que 
influenciam o recrutamento e a retenção de recursos humanos destinados ao 
serviço militar em RV/RC das FFAA Portuguesas. 

4 

 5 
 Identificar e interpretar os motivos que mais contribuem para o ingresso dos 
jovens portugueses no serviço militar em RV/RC das FFAA Portuguesas. 

5 

 6 
Identificar e interpretar os motivos que mais têm contribuído para uma saída 
prematura dos jovens portugueses do serviço militar em RV/RC nas FFAA, 
distinguindo entre ramos, categorias, género e especialidades / áreas funcionais. 

6 

  
O

G
 1

+
2
 

7 
Analisar as principais orientações de carreira dos militares RV/RC das FFAA 
Portuguesas e procurar estabelecer uma relação com os motivos de ingresso e de 
manutenção nas fileiras e com as razões que conduzem a uma saída prematura. 

7 

  
 O

G
 2

 

8 
Determinar quais são as principais dificuldades do MDN e dos ramos das FFAA 
Portuguesas no processo de reinserção socioprofissional dos ex-militares dos 
RV e RC. 

8 

  
O

G
 1

+
2
 

9 

Estudar modelos e experiência de outros países sobre o serviço militar em RV/RC 
(ou equivalente) e avaliar os aspetos que poderão ser objeto de benchmarking para 
o caso nacional, em favor da resolução de alguns problemas e disfunções 
diagnosticados. 

9 
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 SÍNTESE DA METODOLOGIA DAS PARTES TEÓRICA E PRÁTICA 

Nesta investigação diagnosticam-se e estudam-se soluções sobre os principais 

problemas da estruturação normativa do modelo de serviço militar contratado e da sua 

operacionalização, sobre o processo de recrutamento e seleção de recursos humanos, 

a passagem dos cidadãos pelas fileiras da organização militar e a sua posterior 

reinserção no mercado de trabalho externo às FFAA (embora se admita a sua 

continuidade nas fileiras em outras formas de serviço), com os contornos em que 

previamente foi explicitado. Para o desenvolvimento da investigação foi definida uma 

metodologia teórica e prática, cuja síntese se apresenta nesta secção. 

 SÍNTESE DA METODOLOGIA DA PARTE TEÓRICA  

Procede-se, na investigação que suporta a tese, a uma “análise crítica do atual modelo 

de prestação de serviço militar em regime de contrato”, pelo que é importante 

concetualizar o termo modelo, “elemento central do estudo, sendo definido como uma 

estrutura teórica simplificada que simula a realidade e que procura representar 

processos complexos, constituídos por um conjunto de variáveis e as correspondentes 

relações, quantitativas e/ou qualitativas” (Wash, 2008, como citado por Santos & 

Sarmento, 2019d). 

Organicamente, “um modelo pode ter diversas variáveis endógenas e exógenas, as 

quais podem ser alteradas para criar várias respostas (Matsuyama, 2008)” (Santos & 

Sarmento, 2019d, p. 12), “sendo que as [variáveis] externas caraterizam a relação do 

sistema com o ambiente, podendo aquele ser mais ou menos aberto ao exterior (Vaz, 

2015)” (Santos & Sarmento, 2017, p. 2). Nesta investigação são analisadas as principais 

variáveis exógenas, representando o contexto externo, e as variáveis endógenas, que 

representam o contexto organizacional (interno). 

Situa-se a análise dos dados a três níveis distintos: macro (em relação às variáveis do 

contexto externo), meso (do ponto de vista das variáveis organizacionais) e micro (na 

perspetiva individual). Estes níveis de análise são cruzados com as dimensões 

“estruturação” (correspondente ao modelo normativo do serviço militar contratado nas 

FFAA, que decorre das disposições legais em vigor) e “gestão” (em relação à sua 

operacionalização a partir de práticas de gestão concretas). 
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Na Ilustração 1 apresenta-se, de forma abreviada, o referencial metodológico da parte 

teórica da investigação, onde aos três níveis de análise e às duas dimensões se 

associam as fases estruturantes recrutar, reter e reinserir, constituindo um continuum 

de etapas e atividades nucleares que representam a passagem dos cidadãos pelas 

fileiras das FFAA. No âmbito da investigação, estas fases ou estadios são elementos 

orientadores do trabalho teórico e do trabalho de campo e parcelas interdependentes 

da análise crítica desenvolvida em relação ao modelo de serviço militar contratado. 

 

Ilustração 1 - Metodologia do referencial teórico. (Construção nossa, adaptada de Santos & Sarmento, 2017). 

As duas perspetivas (“estruturação” e “gestão”) e os níveis “macro”, “meso” e “micro” 

constituem o “filtro” de análise para a revisão teórica e empírica, com referência aos 

vários tópicos listados na Ilustração 1, em particular “sobre a conceção de profissão e 

de emprego e sua expressão em contexto militar, modelos e teorias explicativas de 

carreira, âncoras de carreira e contrato psicológico, modelo normativo da carreira militar 

em Portugal, modelos e práticas de gestão” (Santos & Sarmento, 2017, p. 3). A revisão 

destas conceções é posteriormente apresentada nos capítulos do relatório relativos à 

parte teórica da investigação, e, mais tarde, revisitadas nos estudos de campo. 

Neste relatório de investigação são utilizadas, para referenciação, as normas da 

American Psychological Association ([APA], 2020). 
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 SÍNTESE DA METODOLOGIA DA PARTE PRÁTICA 

Nesta secção apresenta-se, de uma forma resumida, a metodologia da parte prática. 

Numa perspetiva “ontológica”, relativa “à natureza da realidade ou dos fenómenos 

observados”, assume-se uma “postura construtivista” (Bryman, 2012; Creswell, 2013; 

Denzin & Lincoln, 2013, como citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 3). Na perspetiva 

“epistemológica”, relativa à aceção “do processo de produção do conhecimento 

(Almeida, 2007)” e aos “princípios, ferramentas e técnicas utilizadas na produção desse 

conhecimento”, assume-se uma “posição interpretativista, tal como é definida por 

Bryman (2012)” (Santos & Sarmento, 2017, p. 3). Estes conceitos são melhor 

explicitados e justificados no capítulo relativo à metodologia. 

Do ponto de vista metodológico, na resposta às questões e objetivos de investigação, 

utiliza-se uma “estratégia de investigação” de matriz mista (Bryman, 2012; Vilelas, 

2009), combinando metodologias quantitativas e qualitativas, sobre um “desenho de 

pesquisa” de tipo estudo de caso (Bryman, 2012; Saunders et al., 2009; Vilelas, 2009; 

Yin, 2014). Opta-se pela combinação de uma investigação no contexto da descoberta e 

da prova, como exposto por Guerra (2006, pp. 22-26), sendo assumida a prevalência 

de um tipo de raciocínio indutivo (e.g., Carvalho, 2009; Freixo, 2011), com o necessário 

balanceamento abdutivo (Peirce, 1999), em favor de novas ideias e interpretações, de 

forma a salvaguardar alguma criatividade e inovação. 

A investigação utiliza como técnicas de recolha de dados, de forma complementar, um 

cruzamento de várias fontes e instrumentos: (1) um corpus documental específico 

relativo ao serviço militar em RV/RC (constituído por diplomas legais, diretivas e 

despachos, estudos e relatórios); (2) estatísticas elaboradas por entidades nacionais 

(e.g., Anuário Estatístico da Defesa; Instituto Nacional de Estatística; PORDATA; ramos 

das FFAA) e (3) a aplicação de inquéritos por entrevista e por questionário (com 

perguntas fechadas e abertas) para recolha de material empírico a partir de amostras 

distintas (dirigentes e especialistas, militares e civis, em recursos humanos; quadros 

intermédios e chefias diretas; e militares RV/RC). 

O procedimento metodológico em relação ao material empírico obtido nas respostas das 

perguntas fechadas dos questionários concretiza-se a partir de uma análise estatística, 

com o apoio pontual do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 

25.0. Para o tratamento do material empírico obtido das entrevistas e das perguntas 
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abertas dos questionários procede-se a uma “análise de conteúdo”, de natureza 

“categorial” ou “temática” (Bardin, 1977; Guerra, 2006), sendo utilizado, na terceira fase 

do trabalho de campo, para apoio à categorização, um software específico de análise 

de texto, designado SPSS Text Analysis for Surveys (STAfS), versão 4.0.1. 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO GERAL 

O procedimento metodológico geral concretiza-se em três fases, conforme se sintetiza 

na Ilustração 2 e a seguir se descreve. 

 

Ilustração 2 - Procedimento metodológico geral. (Construção nossa). 

A fase exploratória corresponde, na Ilustração 2, à Fase 1 e refere-se aos trabalhos 

preliminares e exploratórios, à revisão inicial de literatura (teórica e empírica) e à 

primeira análise documental (enquadramento normativo). Refere-se, ainda, à definição 

da problemática, das questões da investigação e dos correspondentes objetivos e ao 

primeiro esboço do procedimento metodológico geral. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  24 

A fase analítica corresponde à Fase 2 (diagnóstico, discussão e construção integrada 

de soluções). Para o efeito, prevê-se uma revisão teórica e empírica final (e.g., estudos 

e relatórios elaborados pelo MDN e ramos sobre o recrutamento, a vivência nas FFAA 

e a reinserção socioprofissional dos militares no mercado de trabalho externo às FFAA 

e na vida civil). De seguida, nesta fase, procede-se à análise crítica integrada do modelo, 

consubstanciada em três estudos de campo: 

1) Um primeiro estudo exploratório, de natureza qualitativa, para obtenção, na 

perspetiva institucional, de um ponto de situação inicial sobre os principais problemas e 

disfunções e correspondentes desafios que se colocam às FFAA Portuguesas no âmbito 

da prestação do serviço militar em RV/RC – são entrevistados especialistas, militares e 

civis dos ramos e do MDN, com experiência na área da gestão de recursos humanos; 

2) Um estudo qualitativo complementar, sobre uma amostra mais alargada, onde 

se procura obter a perspetiva das chefias diretas e intermédias relativa à problemática 

dos militares RV/RC – envolve a aplicação de um questionário de perguntas abertas a 

74 oficiais superiores e capitães / subtenentes dos três ramos das FFAA Portuguesas; 

3) Um estudo sobre as principais orientações de carreira dos militares RV/RC em 

serviço nas FFAA Portuguesas e, simultaneamente, sobre o tipo de ligação pode ser 

estabelecida com as razões de ingresso e de maior permanência nas fileiras ou com a 

saída antecipada – é aplicado um questionário de perguntas fechadas e abertas aos 

militares RV/RC, tendo sido obtida uma amostra de cerca de 3.000 militares.  

Na fase analítica, inclui-se depois uma avaliação sobre os modelos de serviço militar 

contratado de alguns países e a respetiva experiência na sua operacionalização, por se 

admitir que um processo de benchmarking poderá ajudar a mitigar alguns dos atuais 

problemas nacionais. Para isso, procede-se à recolha e análise de soluções que foram 

sendo implementadas para resolver os problemas que iam surgindo. A fase analítica 

termina com a discussão integrada dos resultados, em termos de problemas e da 

estruturação das soluções aplicáveis ao caso português, como resposta às questões 

derivadas e aos objetivos da investigação. Para apoiar a sistematização e a organização 

integrada dos resultados é utilizada uma análise SWOT, a partir do que se definem 

algumas estratégias que devem ser exploradas. 

A fase conclusiva (Fase 3) corresponde à avaliação dos resultados e das soluções 

preconizadas. É revisitada a metodologia e o processo científico da investigação e feita 

a avaliação dos resultados face aos objetivos de investigação e à literatura, refletidos 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  25 

num conjunto de elementos estruturantes sobre o serviço militar em RV/RC. Nesta fase, 

sob a designação de “recomendações”, apresenta-se, sob a forma de grandes princípios 

e orientações, um projeto de intervenção para reforçar a posição das FFAA no mercado 

de trabalho, a que está subjacente um modelo renovado de prestação do serviço militar 

em RV/RC. Esta fase termina com a referência a contributos da investigação para o 

conhecimento, limitações e abertura para pesquisas futuras. 

 ESTRUTURA DO RELATÓRIO E SÍNTESE DOS CAPÍTULOS  

O relatório da investigação está estruturado em 13 capítulos, incluindo o capítulo 

introdutório e as conclusões, conforme se refere no Quadro 2. 

Quadro 2 - Estrutura do relatório de investigação. 

CAP. DESCRITIVO 

1 Apresentação do trabalho de investigação. 

PARTE I – DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

2 Contexto militar e carreiras militares e civis. 

3 Revisão normativa e concetual do modelo de serviço militar em RV/RC. 

4 Revisão empírica do processo de recrutamento e seleção. 

5 Revisão empírica do processo de retenção e da mobilidade profissional interna. 

6 Revisão empírica do processo de reinserção socioprofissional dos ex-militares. 

PARTE II – TRABALHO DE CAMPO 

7 Metodologia da parte prática. 

8 Estudo 1 – Estudo exploratório e análise crítica inicial do modelo RV/RC português. 

9 Estudo 2 – Estudo qualitativo complementar sobre o modelo RV/RC português. 

10 Estudo 3 – Orientações de carreira dos militares RV/RC das FFAA Portuguesas. 

11 Estudo 4 – Análise de modelos e da experiência de outros países. 

12 Discussão integrada final dos resultados e análise SWOT. 

13 Conclusões e recomendações (projeto de intervenção). 

Neste primeiro capítulo apresenta-se o trabalho de investigação em termos globais. 

Para isso, carateriza-se o contexto da pesquisa, define-se o problema e apresenta-se e 

justifica-se o tema da tese. Define-se o objeto de estudo, os critérios que delimitam a 

pesquisa, as questões e os objetivos da investigação. Expõe-se e justifica-se, de forma 

sumária, a metodologia utilizada, nas dimensões teórica e prática, com referência ao 

posicionamento ontológico e epistemológico do investigador, às estratégias e desenho 

da pesquisa, aos instrumentos para recolha e análise de dados, bem como ao 

procedimento metodológico geral. Por último, apresenta-se uma síntese dos capítulos. 
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No segundo capítulo procede-se a uma primeira revisão do quadro normativo relativo 

ao objeto de estudo e carateriza-se o contexto militar e a carreira nas FFAA Portuguesas 

em algumas das suas especificidades. Procede-se a uma revisão teórica, centrada em 

conceitos estruturantes, teorias explicativas da profissão militar e modelos sobre as 

carreiras em geral. Analisa-se o papel das “âncoras” de carreira e o valor do contrato 

psicológico e algumas das teorias da motivação em relação ao trabalho com referência 

ao objeto de estudo. Por fim, reflete-se sobre práticas de gestão e a corresponsabilidade 

da organização e dos indivíduos na satisfação dos respetivos objetivos. 

No terceiro capítulo procede-se a uma revisão normativa complementar, focada na 

evolução da prestação do serviço militar em Portugal. Analisa-se o percurso que 

conduziu, a nível nacional, à profissionalização e descreve-se, do ponto de vista 

normativo, o modelo de serviço militar contratado, analisando-se a evolução até 2020, 

bem como o sistema de incentivos associado. Posteriormente, reflete-se sobre a gestão 

dos níveis de recrutamento e sobre a evolução do perfil do militar conscrito para o militar 

contratado. Por último, aborda-se o regime de contrato especial, de maior extensão 

temporal, e analisa-se o novo regime de incentivos, ambos aprovados em 2018. 

Nos capítulos quarto, quinto e sexto procede-se a uma revisão empírica final dos 

principais estudos e relatórios elaborados pelo MDN, pelos ramos e por investigadores 

isolados ou associados a projetos de investigação sobre a problemática dos contratados 

em Portugal. Esta revisão tem como referência as três dimensões previamente definidas 

do modelo de serviço militar em regime de contrato – recrutar, reter e reinserir – em 

relação ao que se analisam os principais problemas, já diagnosticados, e se 

sistematizam as propostas de solução que têm sido discutidas, bem como iniciativas e 

projetos dos ramos e do MDN. Este exercício de recolha, análise crítica e sistematização 

permite que os resultados sejam apresentados, como de seguida se complementa, em 

três grandes tópicos, correspondentes aos níveis de análise macro, meso e micro. 

Assim, no quarto capítulo são abordados os fatores associados ao mercado de 

trabalho e as representações sociais sobre as FFAA (nível macro), a divulgação da 

oferta de trabalho e o recrutamento e seleção (nível meso) e os motivos de ingresso e 

as fontes associadas à tomada de decisão (nível micro). No quinto capítulo são 

revistos, no âmbito do processo de retenção nas FFAA, as taxas de atrição durante o 

serviço militar, a mobilidade profissional e o apoio à obtenção de qualificações 

académicas e profissionais (níveis macro e meso), bem como as saídas antecipadas e 
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o conhecimento que os militares RV/RC têm sobre a atividade dos ramos e do regime 

de incentivos ao serviço militar (nível micro). Por sua vez, no sexto capítulo são 

tratadas as políticas da tutela para a reinserção socioprofissional dos ex-militares e o 

papel do CIOFE (nível macro), as políticas, os processos e os órgãos dos ramos das 

FFAA envolvidos na reinserção (nível meso) e a projeção profissional que os militares 

RV/RC fazem em relação ao futuro fora das FFAA, bem como a avaliação do valor social 

e profissional sobre a sua passagem pelas fileiras (nível micro). Na parte final deste 

capítulo apresenta-se uma súmula da revisão sobre as últimas iniciativas e projetos da 

responsabilidade dos ramos e MDN, sobre as dimensões recrutar, reter e reinserir. 

No sétimo capítulo define-se e justifica-se a metodologia da parte prática da 

investigação. Apresenta-se o modelo metodológico e o posicionamento epistemológico 

e ontológico do investigador, o procedimento científico para cada fase do trabalho de 

campo e o modelo de análise da parte prática. Define-se o procedimento metodológico 

específico com referência às questões protocolares para acesso às fontes e à 

divulgação dos dados, ao processo de coleta e tratamento documental e do material 

empírico. Por fim, discutem-se as questões éticas e de qualidade da investigação. 

Do oitavo ao décimo capítulo apresenta-se o trabalho de campo, organizado num 

primeiro estudo, exploratório, e em dois estudos complementares, os quais têm a 

mesma estrutura geral: “introdução”; “enquadramento teórico”; “metodologia e método”; 

“apresentação de dados e discussão de resultados”; e “conclusões”. No oitavo 

capítulo, que trata do primeiro estudo de campo, desenvolve-se uma análise integrada 

inicial sobre o modelo de serviço militar em RV/RC das FFAA Portuguesas e do 

respetivo regime de incentivos que o suporta, a partir de dois grandes tópicos: (1) análise 

das perspetivas funcional e social do serviço militar (para o que são utilizadas 

entrevistas a especialistas, militares e civis); e (2) avaliação crítica inicial do modelo 

(para o que se define previamente um referencial específico e se analisam as principais 

variáveis, externas e internas, com referência ao modelo, e as suas relações mais 

importantes, em termos do desenho normativo e da operacionalização do modelo). 

No nono capítulo apresentam-se os resultados da segunda fase do trabalho de campo, 

onde se aprofunda o diagnóstico do estudo exploratório e as respetivas soluções no 

âmbito das dimensões recrutar, reter e reinserir. Na sequência da revisão de literatura 

e do estudo exploratório, sugerem-se algumas proposições de investigação, coerentes 

com as questões e objetivos de investigação, servindo de suporte ao desenvolvimento 
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do trabalho de campo exposto neste capítulo. Utiliza-se um inquérito por questionário, 

com perguntas abertas, e uma amostra de oficiais das FFAA (quadros permanentes). 

No décimo capítulo apresenta-se um último estudo, que integra uma componente 

quantitativa e outra qualitativa complementar, a partir do que se explora a identificação 

das âncoras de carreira dos militares RV/RC e a sua relação com os motivos de ingresso 

nas FFAA e a duração do vínculo contratual. Recorre-se a dados empíricos obtidos da 

aplicação de um inquérito por questionário, usando, como base, o Inventário de 

Orientações de Carreira (COI), adaptado de Schein (1990), de que resulta uma amostra 

inicial de cerca de 3.000 militares.  

No décimo primeiro capítulo apresentam-se os resultados decorrentes de uma análise 

de modelos de prestação de serviço militar contratado de alguns países e da respetiva 

experiência na sua operacionalização. Os dados obtidos são objeto de análise com 

referência ao modelo português, com a inclusão expressa de tópicos sobre os processos 

de recrutamento, a problemática da retenção e as questões associadas à reinserção 

socioprofissional. O capítulo termina com uma avaliação sobre a aplicabilidade de 

algumas medidas ao caso português. 

O décimo segundo capítulo trata da apresentação integrada dos resultados e da 

discussão final dos problemas e das soluções. Recorre-se, para o efeito, aos resultados 

dos estudos de campo e da análise dos modelos de outros países, bem como da revisão 

de literatura efetuada. Para apoiar a integração e sistematizar a informação utiliza-se, 

posteriormente, uma análise SWOT sobre os fatores dos contextos externo e interno em 

relação ao serviço militar contratado, de que resultam estratégias a eplorar, em relação 

ao caso português, no âmbito das dimensões recrutar, reter e reinserir.  

No décimo terceiro capítulo, e último, expõem-se as conclusões e as recomendações 

decorrentes do desenvolvimento da pesquisa. Revisitam-se as questões e os objetivos 

da investigação e as grandes linhas do procedimento metodológico, sublinham-se as 

asserções metodológicas mais relevantes com referência à questão central e aos 

objetivos gerais da investigação e avalia-se a utilidade da pesquisa desenvolvida para 

o conhecimento teórico e prático. Apresenta-se, sob a etiqueta “recomendações”, um 

projeto de intervenção para apoiar a renovação e consolidação do modelo de serviço 

militar contratado nas FFAA Portuguesas. O capítulo e o relatório da tese terminam com 

uma avaliação sobre as principais limitações da investigação e a referência a futuros 

trabalhos associados à temática abordada. 
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2. CONTEXTO MILITAR E CARREIRA NAS FORÇAS ARMADAS 

PORTUGUESAS. CONTRAPOSIÇÃO SOBRE O TIPO E A FORMA DE 

DESENVOLVIMENTO DAS CARREIRAS CIVIS E MILITARES 

 INTRODUÇÃO 

Neste segundo capítulo apresenta-se o essencial da revisão de literatura efetuada sobre 

as dimensões normativa e teórica em relação aos principais conteúdos que se prendem 

com o objeto de estudo. 

Através de uma revisão normativa inicial carateriza-se o contexto militar nacional e as 

carreiras nas FFAA, as suas principais singularidades funcionais e comportamentais, de 

onde emerge como elemento identitário fundamental o conceito de “condição militar”. 

Posteriormente, apresenta-se uma revisão teórica ligada ao desenvolvimento das 

carreiras profissionais em geral, em contraponto com o contexto militar. São analisados 

conceitos estruturantes, teorias explicativas da profissão militar e modelos de carreira, 

confrontando conceções tradicionais com outras mais recentes. Revê-se o papel das 

“âncoras de carreira” e do “contrato psicológico” e, posteriormente, a conceção de 

mercado de trabalho e a aplicabilidade das teorias motivacionais em relação ao trabalho 

em contexto militar. No final do capítulo, faz-se uma breve referência a práticas de 

gestão e à corresponsabilidade da organização e dos indivíduos na satisfação dos 

respetivos objetivos. 

 IDENTIDADE INSTITUCIONAL E PROFISSÃO MILITAR. A CARREIRA NAS 

FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS 

 CARATERIZAÇÃO GERAL DO CONTEXTO MILITAR NACIONAL 

Duas das grandes diferenças entre a organização militar e as outras organizações situa-

-se na sua finalidade primária, a segurança da comunidade, e na forma como as FFAA 

se organizam para cumprir as respetivas missões, dentro e fora do território nacional 

(Lei Constitucional n.º 1/1997, de 20 de setembro; Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de 

julho; Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto; Lei n.º 31-A/2009, de 7 de julho; RCM 

n.º 19/2013, de 5 de abril). Por isso, considera-se essencial rever algumas 

particularidades funcionais e culturais da organização militar, do processo de 

socialização e dos ambientes operacionais de atuação e a própria estruturação de 
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carreira, que, de forma conjugada, ajudam a caraterizar o ‘contexto militar’, com 

referência à realidade nacional. 

Embora se admita que o contexto militar nacional não é muito diferente da conceção 

que outros países têm em relação à sua realidade, que não cabe aqui discutir, para esta 

investigação o ‘contexto militar’, lato sensu, é caraterizado a partir de vários 

componentes, que se encontram associados e se complementam14, destacando-se: 

 Uma panóplia de situações-padrão de atuação dos militares, que constituem um 

espetro alargado de atividades, onde integramos a situação de paz, as situações de 

combate/confronto direto, as operações de apoio à paz / humanitárias, as ações de 

apoio às populações, entre outras intervenções, e onde se exprime a exigência da 

atividade militar, com o respetivo dinamismo e incerteza, materializando diferentes 

formas de atuação, graus de risco e rotinas mais ou menos estáveis, como proposto por 

Hunt e Phillips (1991) no “modelo situacional ‘combate/guarnição’”15; 

 Uma estrutura vertical e hierarquizada de comando/direção/chefia, com os respetivos 

órgãos e diferentes níveis de autoridade (Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro; 

Decreto-Lei n.º 186/2014, de 29 de dezembro; Decreto-Lei n.º 187/2014, de 29 de 

dezembro; Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto; Lei n.º 31-A/2009, de 7 de julho), 

que define um tipo específico de funcionamento, de planeamento, tomada de decisão, 

concretização e controlo das atividades e tarefas por mais elementares que sejam; 

 Um relevo particular na Missão primordial – “a defesa militar da República” (Lei n.º 

31-A/2009, de 7 de julho; Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho) – um serviço que 

concorre para a segurança da comunidade, que, não obstante toda a globalização, 

liberalização dos mercados, fluidez dos contextos e existência de empresas de 

segurança privadas, não parece passível de ser entregue a uma organização não 

tutelada pelo Estado e, por isso, no modelo ocidental, é subordinada ao poder político; 

 Uma articulação transdisciplinar, patente no ensino militar e no funcionamento da 

organização, perspetivada na sua completude e no âmbito das diferentes partes (e.g., 

unidades; equipas; grupos), sejam elas de caráter permanente ou ad hoc, fundada em 

                                            
14 Alguns destes elementos são depois objeto de maior desenvolvimento no relatório de investigação. 
15 Numa tentativa de explicação das duas situações extremas, combate e guarnição, Hunt e Phillips (1991) 
propõem, em relação ao contexto militar, um “modelo situacional de liderança em Combate/Guarnição”, por 
adaptação do “Modelo Situacional de Valores Contrastantes” de Quinn (1984 e 1988). Neste modelo, os 
autores utilizam os “valores contrastantes” “tarefa rotineira / tarefa única” e “maior / menor risco” para a 
caraterização das “missões militares extremas”: “guarnição” e “combate”. Neste sentido, a “estrutura da 
tarefa” passa é caraterizada por ser “rotineira / programada” ou “vaga / indefinida” e, simultaneamente, por 
ter associado o fator “risco”, tão particular da Instituição Militar (Santos, 2014, 2016). 
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formas de ser e de fazer inerentes à organização militar e que, por isso, ultrapassam os 

indivíduos e as próprias equipas, em proveito comum e da eficácia; 

 Um repositório dinâmico de valores, de códigos de honra e de conduta, expressos 

em práticas de referência, consubstanciados num conceito central, a “condição militar”, 

consagrado na lei (e.g., Lei n.º 11/89, de 1 de junho; Lei n.º 31-A/2009, de 7 de julho; 

Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto), a que se associa a limitação ao exercício de 

alguns “direitos de cidadania” (Lei Constitucional n.º 1/1997, de 20 de setembro, art.º 

270.º; Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto, art.º 26.º; Santos, 2013), constituindo-

se em padrão comportamental, inculcado nos militares através de um contínuo e 

complexo processo de socialização, decorrente da vivência quotidiana em contexto; 

 Uma grande ênfase na “unidade” coletiva, nos níveis de identificação entre 

comandante/líder e subordinados/liderados, levando a um progressivo desenvolvimento 

da coesão do grupo, da confiança mútua e dos níveis motivacionais, bem como a um 

aumento da predisposição para a assunção de sacrifícios pela unidade / equipa (Shamir 

et al., 2000; Santos, 2014). 

 CONCEÇÃO NORMATIVA E ESPECIFICIDADE FUNCIONAL DA 

CARREIRA MILITAR: O VALOR DA “CONDIÇÃO MILITAR”  

“As carreiras militares integram-se num dos sistemas de Gestão de Recursos Humanos 

da Administração Pública portuguesa, o ‘sistema de carreira’ (em contraposição com o 

‘sistema de emprego’), nos termos em que é referido por Rocha (2005)” (Santos & 

Sarmento, 2017, p. 4), estando ainda inseridas nos ‘corpos especiais’ (Lei n.º 12-A/2008, 

de 27 de fevereiro). A sua conceção aproxima-se da formulação para as carreiras 

especiais, “cujos conteúdos funcionais caraterizam postos de trabalho de que apenas 

um ou alguns órgãos ou serviços carecem para o desenvolvimento das respetivas 

atividades” (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho de 2014, art.º 84.º, n.º 3), e que “não possam 

ser absorvidos pelos conteúdos funcionais das carreiras gerais” (n.º 4, a)), devendo os 

seus elementos integrantes ter que se “sujeitar a deveres funcionais mais exigentes que 

os previstos para os das carreiras gerais” (n.º 4, b)). 

A “carreira militar” é definida pela lei como “o conjunto hierarquizado de postos, 

desenvolvida por categorias, que se concretiza em quadros especiais e a que 

corresponde o desempenho de cargos e o exercício de funções diferenciadas entre si 

(Decreto-Lei n.º 90/2015, art.º 27.º)” (Santos & Sarmento, 2017, p. 4). O conceito está 

associado à profissão militar e traduz, por norma, um percurso profissional longo e 
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variado, com responsabilidades em patamares hierárquicos sucessivos, sujeito a “ações 

de formação pré-planeadas e a aquisição de experiência em funções e contextos de 

trabalho diferenciados, acrescentando valor e conhecimento ao indivíduo” (Santos & 

Sarmento, 2017, p. 4). 

Considera-se que o conceito de carreira, agora explicitado, se aplica aos militares 

contratados, com algumas adaptações, dado que permanecem nas fileiras durante seis 

anos (Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro, art.º 3.º; Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de 

novembro, art.º 45.º), sendo, por isso, a evolução hierárquica substancialmente mais 

limitada quando comparada com a carreira dos militares dos quadros permanentes. 

Mesmo que se considere o diploma aprovado em 2018 (Decreto-Lei n.º 75/2018, de 11 

de outubro), que prevê a possibilidade de o vínculo contratual ser alargado até aos 

dezoito anos de serviço (corporizado num regime de contrato especial – RCE) a 

progressão vertical de carreira continua a ser limitada. A estruturação da carreira dos 

militares contratados, bem como as condições de acesso aos sucessivos postos nas 

várias categorias (oficiais, sargentos e praças) é analisada no Capítulo 3. 

Quando, em relação ao contexto militar, se associa a “perspetiva organizacional” à 

“perspetiva institucional”, emergem determinados valores e práticas institucionais, 

específicos e adquiridos a partir de uma intensa vivência e aprendizagem em grupo que 

molda o comportamento dos militares, dando-lhe uma dimensão “missionária”, de 

renúncia e de maior aceitação de privações e riscos, em favor da comunidade, da sua 

defesa e segurança, sem analogia em outras organizações (Santos, 2013, 2014). Estes 

fatores são distintivos em relação a outras realidades, constituindo, por isso, parte 

importante da essência do conceito de “condição militar”, estatutariamente consignado 

(Lei n.º 11/89, de 1 de junho; Decreto-Lei n.º 34-A/1990, de 24 de janeiro 16; Decreto-Lei 

n.º 236/1999, de 25 de junho; Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio). Acredita-se que 

modelem a matriz de decisão e de atuação dos militares e tendam a condicionar 

favoravelmente o exercício da função militar em todas as circunstâncias. 

Antes de se prosseguir com a caraterização da conceção de “condição militar”, importa, 

no âmbito desta investigação, definir o conceito de ‘valores’. Adota-se a sugestão de 

Renaud (1991a, 1991b), em que ‘valor’ é aquilo que se manifesta como “suficientemente 

pesado” para ser “tomado em linha de conta”, ou, do ponto de vista filosófico, algo em 

                                            
16 Aprova o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, a que se acrescentam, em 1999 e 2015 as revisões 
subsequentes mais importantes. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  33 

que o sujeito se apoia para motivar e dar estabilidade às suas ações. A autora observa 

que o Homem não cria os valores nem os inventa, descobre-os e dá-lhes existência 

através da sua ação, sendo, por isso, transcendentes a ele próprio. 

Em contexto militar, o termo ‘valores’ é geralmente associado ao conceito de ‘condição 

militar’, embora não se esgote nos seus limites. A Lei n.º 11/89, de 1 de junho define, 

do ponto de vista normativo, o conceito de condição militar e estabelece as bases da 

criação do estatuto de carreira unificado, que veio a ser aprovado em 1990. Este suporte 

legal, designado por Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar (BGECM), é tido 

como um elemento central, agregador e regulador das dimensões “identitária”, 

“funcional” e “comportamental”, que estabelece a função militar e na qual se cruzam a 

eficiência e a eficácia com os valores institucionais e códigos de conduta (Santos, 2013). 

Nestes termos, é exigido aos militares “para além de uma competência técnica 

adequada à exigência das funções que desempenha, “uma conduta conforme com a 

ética militar, de forma a contribuir para o prestígio e valorização moral das Forças 

Armadas” (Lei n.º 11/89, art.º 2.º)” (Santos & Sarmento, 2017, p. 10). 

Cruz (1995), partindo do normativo da “condição militar” (Lei n.º 11/89, de 1 de junho), 

identifica “especificidades militares de natureza funcional e moral” (Santos, 2017, p. 133, 

como citado por Balan, 2019, p. 4), as quais se sistematizam no Quadro 3. 

Quadro 3 - Especificidades normativas associadas ao contexto militar. 

“Especificidades funcionais” “Especificidades morais” 

“Permanente disponibilidade para o 
serviço”; 

“Hierarquização de competências e 
responsabilidades;” 

“Restrição ao exercício de alguns 
direitos consagrados pela CRP.” 

“Espírito de missão que implica, no seu limite, o sacrifício da 
própria vida em prol da Pátria;” 

“Honra e dignidade, enquanto referências permanentes;” 

“Disciplina, com motivos próprios e caraterísticas específicas, 
mercê da criticidade de algumas atividades militares.” 

Fonte: Adaptado de Cruz (1995) e da Lei n.º 11/89, como citado por Balan (2019, p. 5) e por Santos (2017, p. 133). 

Outros autores fazem a “invocação da Pátria”, para distinguir entre militar e restantes 

servidores do Estado: “o militar jura perante a Bandeira Nacional, que representa a 

Pátria”, segundo uma condição de “disponibilização total, de tempo, de dádiva, de vida”; 

o comum dos funcionários do Estado compromete-se perante o ‘Estado-Aparelho’, 

(Pica, 2004, p. 38, como citado por Balan, 2019, p. 4 e por Santos, 2017, p. 133). A 

autora considera ainda que “esta renúncia – o “juramento de sangue” e a 

“contratualização da própria vida, submetendo-a à orientação efetiva da missão” – é “o 
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exemplo limite da atipicidade da função militar” (Pica, 2004, pp. 32-33, como citado por 

Santos, 2017, p. 133). 

Assumindo uma postura tradicional, Lucena (1983) observa que compete aos militares 

servir a sociedade, mas verifica-se com frequência que os valores necessários para a 

defesa da sociedade estão em dissonância com os valores que a própria sociedade 

cultiva (p. 153). Porém, como reflete Lourenço (1985), “o conceito de condição militar 

não é, necessariamente, imutável”, pelo que quebra “o paradigma tradicional e associa 

o conceito ao processo histórico que lhe serve de “pano de fundo””, o qual varia 

“consoante o país e decorre sempre da estratégia, que considera sua determinante” 

(como citado por Santos, 2017, p. 134). Lourenço, para sublinhar esta mutabilidade, 

recorre ainda à ““diplomacia como guerra por outros meios”, na fórmula de Clausewitz, 

a que contrapõe a fórmula romana da “paz por meios guerreiros”” e a “conceção 

“clássica” fundamentada na “preparação para a guerra”, à qual opõe a “preparação para 

a paz” e a “preparação para a não guerra”” (Lourenço, 1985, como citado por Santos, 

2017, p. 134). 

Apoiando-se na ideia da evolução concetual sugerida por Lourenço, Silva (2010, como 

citado por Balan, 2019, p. 5 e por Santos, 2017, p. 134) observa que a conceção de 

“condição militar evoluiu ao longo dos tempos e depende do cenário estratégico, da 

natureza do regime político e dos valores que em cada momento identificam uma 

sociedade e da sua perceção da gravidade e da natureza da ameaça”. Elabora para o 

conceito uma ‘perspetiva externa’ à organização, “que corporiza o dinamismo a que 

Lourenço se refere”, fazendo-a depender de vários fatores, designadamente: 

Da natureza do regime democrático em que vivemos, que acabou com o Serviço Militar 

Obrigatório; 

Dos valores de uma sociedade hedonística, que coloca o sucesso e a riqueza 

como objetivos para a maioria e, ao mesmo tempo, de muitos (cidadãos) que se guiam 

por ideais e se associam para ser solidários e ajudar os outros; 

Das missões das Forças Armadas no cenário atual, onde as intervenções de 

natureza humanitária são frequentes; 

Da atração da aventura para a juventude, que não viveu riscos e dificuldades; 

Do aumento do desemprego, resultante da crise económica; 
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Do reconhecimento em termos de admiração e prestígio que a Sociedade em geral 

atribui às Forças Armadas.17 (Silva, 2010, como citado por Balan, 2019, pp. 5-6 e por 

Santos, 2017, p. 135). 

Esta perceção de Mateus da Silva sobre o conceito de condição militar e sua adequação 

ao momento que a sociedade atravessa, parece refletir, em relação ao objeto de estudo, 

a realidade nacional nas dimensões político-estratégica, cultural, socioprofissional e de 

representação social, constituindo exemplos dos desafios que se colocam às FFAA. 

A matriz funcional das FFAA apoia-se, assim, no “balanceamento entre a dimensão 

organizacional e a dimensão institucional, que, conjugadamente, estabelecem uma 

identidade específica, fundada em princípios organizativos e em critérios de eficiência e 

eficácia, potenciados pelo constructo institucional dos valores de referência e dos 

códigos de conduta” (Santos, 2017, p. 135, como citado por Balan, 2019, p. 4). Por isso, 

seja qual for a definição de ‘condição militar’ que possa vir a ser considerada no futuro, 

mais ou menos contextualizada, assume-se, decorrente da revisão documental, de 

entrevistas exploratórias e da experiência pessoal, que é essencial valorizar a ‘função 

militar’, “de uma forma consciente e estável”, em favor dos “militares”, do “poder político” 

e da “sociedade” (Santos, 2017, p. 135). Como sintetiza o General Martins Barrento, 

Dificilmente se poderá pedir aos membros de uma Instituição que morram pela defesa 

da Pátria, que é sem dúvida um pedido excecional, quando a Organização é tratada 

como todas as outras, de uma forma indiferenciada. Para pedir o excecional tem que se 

dar o excecional. Se assim se não fizer corre-se o risco de receber apenas o normal, um 

empenhamento que vai da dedicação à indiferença. Nunca o sacrifício. (Barrento, 1991, 

pp. 197-198) 

 TEORIAS EXPLICATIVAS DA PROFISSÃO MILITAR 

Procede-se, de seguida, a uma revisão teórica da literatura sobre as teorias explicativas 

da profissão militar, situando-se esta análise no nível meso (contexto organizacional), 

embora sob a influência da perspetiva macro (contexto externo).  

                                            
17 Negrito nosso. 
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A literatura evidencia que o conceito de profissão assume significados diferentes, mais 

ou menos amplos, consoante a época, o contexto político-económico e sociocultural ou 

o setor de atividade. Distingue entre “profissão” e simples “ocupação”, admitindo todo 

um caminho até à “profissionalização”, enquanto processo de aquisição de atributos do 

“modelo profissional”. Para precisar o conceito de profissão, distinguindo-a de meras 

ocupações, mais genéricas, Freire (2002) sugere seis critérios (Ilustração 3). 

É nestes critérios que parece integrar-se o modelo de profissão militar, a que deverão 

ser acrescentados outros atributos, caraterísticos do contexto castrense, exercício este 

que de seguida se concretiza a partir da revisão de autores clássicos e de alguns autores 

portugueses. Dos autores clássicos destacam-se Caforio (1998), Huntington (1957, 

1998), Janowitz (1960, 1967), Moskos (1998 e 2005) e Segal (1986), que, numa 

perspetiva marcadamente sociológica, discutem a temática da profissão militar, 

sugerindo diversos modelos explicativos, quer para descrever as especificidades da 

função militar, quer para explicar as principais tendências de mudança inscritas num 

contexto geoestratégico, político e socioprofissional alargado. 

 

Ilustração 3 - Critérios para definição do conceito de profissão. (Construção nossa, a partir de 
Freire, 2002, pp. 320-321). 

A nível nacional destacam-se as perspetivas de Baltazar e Salvador (2012), Carreiras 

(2009), Carreiras e Agapito (2010), Carrilho (1985), Lucena (1983), Sousa (1990), Vaz 

(2002) e Vieira (1993) que, discutindo os clássicos, atualizam os seus fundamentos com 

referência ao contexto militar nacional e procuram explicar a estrutura sociológica das 

instituições militares portuguesas sobre a profissão e a carreira militar.  

Historicamente, a profissão militar tem sido associada a conceitos e valores como 

“vocação” e “sentido do dever” (Vaz, 2002, pp. 88-89), ou “espírito de corpo” e 

“responsabilidade pública” (Huntington, 1957; Jesuíno, 1979, p. 94), podendo ser vista 

como um “sacerdócio” cujo exercício e domínios em que a profissão é exercida não são 
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passíveis de regulação exclusivamente por um contrato formal (Baltazar & Salvador, 

2012; Ferreira, 1991), aspetos que a distinguem das profissões comuns.  

Na perspetiva de um dos clássicos, “Huntington (1957), ao abordar a profissão militar, 

preconiza um modelo baseado num “especial tipo de vocação” ligada a um ideal, cujos 

caracteres distintivos apontam para a “competência específica”, a “responsabilidade” e 

o “espírito de corpo”” (Santos & Sarmento, 2017, p. 9). Esta “competência” refere-se 

ao “comando [de tropas], o qual requer qualificações particularmente elevadas para 

desempenhar as tarefas caraterísticas do contexto militar que lhe são atribuídas” (p. 9). 

Por sua vez, a “responsabilidade … prende-se com a segurança militar nacional” (p. 

9), tarefa de natureza social, enquanto “o espírito de corpo decorre do direito de 

exercer a profissão militar, … limitado aos seus membros, isto é, apenas aqueles que 

foram considerados aptos para o efeito” (p. 9), para integrarem as fileiras. Este autor 

aponta a especialização como elemento essencial do profissionalismo militar, dado que 

é o incremento da especialização de qualificações que conduz à profissionalização, 

sendo a evolução tecnológica que contribui decisivamente para essa especialização. 

Quando se analisa a profissão militar, o sociólogo Janowitz é outra referência, para 

quem, “é mais do que uma mera ocupação, é todo um “estilo de vida”, uma profissão 

que realiza uma tarefa de “vida e morte”” (Janowitz, 1967, como citado por Santos & 

Sarmento, 2017, p. 9), de que resulta uma grande exigência em termos de senso de 

solidariedade (para que possa funcionar com eficiência), devendo, por isso, o militar 

estar preparado para abandonar a rotina e compromissos pessoais em prol do coletivo. 

A profissão militar apresenta-se, assim, “com exigências particulares e caraterísticas 

únicas, destacando-se as dimensões “autoridade militar”, “estrutura de qualificações”, 

“recrutamento”, “modelos de carreira” e “formação política”” (p. 9), que o autor analisa, 

de uma forma dinâmica, à luz das transformações das forças militares face ao contexto 

sociocultural, político, geostratégico, tecnológico e operacional. 

A autoridade militar, que, na conceção de Lucena (1983, p. 152), tem por base a 

disciplina e a confiança e permite a ligação entre processo de decisão e unidade de 

comando, em Janowitz (1967) é a chave da organização militar e está a mudar, 

apresentando uma nova expressão, materializada no conhecimento (técnico), mercê do 

grande desenvolvimento tecnológico. Neste sentido, a autoridade baseada no domínio 

tem dado lugar a uma autoridade de controlo técnico e de maior consenso. 

Quanto à estrutura das qualificações, Janowitz sublinha que os tempos modernos 
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reduziram as diferenças entre as qualificações militares e as civis, considerando que o 

“soldado profissional” deve também adquirir qualificações comuns aos administradores 

civis, embora a eficiência da Instituição Militar exija a manutenção de uma combinação 

adequada de três perfis: o técnico militar, o líder heroico e o administrador militar. 

Sobre a definição de uma carreira tipo (modelo de carreira), Janowitz reconhece que 

é importante perceber que alterações se projetam no futuro, acreditando que a profissão 

militar exigirá, quer competências gerais (e.g., de gestão), quer maior especialização, 

estrutura esta de qualificações a incorporar no modelo de carreira dos militares. 

A necessidade de formação política é justificada pela evolução dos contextos onde os 

militares operam e pela necessidade de conciliar o “espírito marcial”, relativo à 

preparação para a guerra, com a modificação/adaptação desse espírito para que as 

hostilidades possam ser evitadas (Janowitz, 1960, 1967). Sabe-se hoje que, no âmbito 

das novas missões de resposta a compromissos internacionais em apoio à política do 

Estado, uma decisão ou atividade de caráter operacional, protagonizada por uma equipa 

ou um militar, pode ter repercussões políticas nacionais e internacionais.  

O modelo de profissão militar sugerido por Janowitz mostra-se mais dinâmico e 

flexível que o modelo de Huntington, aproximando-se do modelo profissional comum, 

capaz de adaptação às mudanças do contexto geral, onde as FFAA se inserem. 

Sublinhe-se que Janowitz aborda ainda outros aspetos que hoje continuam atuais e 

“que, na ótica do contexto militar nacional, se prendem com o atual modelo normativo 

da profissão militar: o desenho de cargos, as funções, a seleção, a formação e o 

desenvolvimento profissional ou a carreira-padrão” (Santos & Sarmento, 2017, p. 9). 

Em resposta a alguma indefinição sobre a essência e finalidade da organização militar 

perante a natureza das novas missões e a crescente pressão social, para se perceber 

as transformações que têm sido operadas na profissão militar, Charles Moskos 

apresenta “uma teoria com duas perspetivas – institucional e ocupacional (I/O) – 

materializada num contínuo unidimensional com dois polos opostos” (Moskos, 1977, 

1986, como citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 9). A orientação ““institucional” é 

normativa e funda-se em valores e práticas de referência, … em prol do coletivo, a 

orientação “ocupacional” decorre da crescente especialização e evolução tecnológica, 

… numa lógica de mercado, … e centra-se sobre o interesse individual” (Sousa, 1990, 

p.18, como citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 9). À “orientação para um estilo de 

vida” do modelo institucional, o modelo ocupacional contrapõe o “salário” e a “formação 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  39 

profissional” (Vaz, 2002, p. 100). Se a dimensão “institucional” remete para uma 

“vocação”, onde as motivações e recompensas para ingresso e a permanência nas 

fileiras e na profissão militar têm natureza simbólica, fundada em valores tradicionais 

(e.g., sentido do dever; Pátria), na dimensão “ocupacional” prevalecem os princípios 

profissionais da sociedade civil, assumindo um caráter mais instrumental, em que 

“salário” e “benefícios” têm mais relevância (Carreiras & Agapito, 2010, pp. 301-302). 

Moskos admite que a orientação ocupacional está a ganhar terreno à orientação 

institucional, mercê da influência externa a que a organização militar tem estado sujeita, 

materializada em transformações profissionais que conduzem a uma aproximação à 

sociedade e às profissões civis (Moskos, 1977, 1986). Também Vaz (2002) regista uma 

menor distância entre a profissão militar e os modelos “civilinizado” de Janowitz e I/O de 

Moskos, justificada pela evolução do contexto internacional de segurança, que impõe 

uma adaptação das forças militares a cenários de manutenção da paz e a missões de 

cariz diplomático, embora se possa admitir, como reconhece Vieira (1993) que a missão 

primordial é a defesa do território, das populações e dos órgãos de soberania. 

Em termos mais concretos, a aproximação da profissão militar ao modelo “civilinizado” 

proposto pelo quadro analítico de Moskos, tende a verificar-se no âmbito da gestão e, 

mais em concreto, na obtenção de efetivos, porque “o recrutamento fica sujeito às regras 

de mercado”, à semelhança do que se verifica com as profissões comuns (Vaz, 2002, 

p. 134). As questões do recrutamento na lógica de mercado, onde o salário e a formação 

profissional se sobrepõem a aspetos vocacionais, são hoje bem visíveis e aplicáveis às 

FFAA, como adiante é discutido em relação aos militares contratados. 

O modelo pluralista de Charles Moskos é, no entanto, objeto de crítica por alguns 

autores. Caforio (1998) sugere que o modelo I/O não dispõe de uma base teórica 

consistente, enquanto Vaz (2002) alerta que o modelo não aponta caminhos a seguir, 

sendo meramente descritivo e explicativo. Segal (1986) contrapõe ao modelo I/O de 

Moskos “um tipo de “profissionalismo pragmático”, justificado pela independência dos 

dois constructos e pelo facto de um dado militar poder expressar, simultaneamente, os 

dois tipos de orientações, “institucional” e “ocupacional”” (Santos & Sarmento, 2017, p. 

9). Embora reconhecendo o valor explicativo do modelo de Moskos, Segal sugere que 

“não se trataria de um “contínuo”, mas de duas dimensões independentes, embora com 

pontos de ligação” (Santos & Sarmento, 2017, p. 9). O modelo não representa um 

sistema efetivo de soma zero e, por isso, é inadequado para servir de referência a uma 
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investigação empírica sobre o militar profissional (Segal, 1986). No entanto, Mira Vaz, 

ao atualizar o debate sobre o profissionalismo militar, considera que a “querela” entre o 

“profissionalismo radical” de Huntington e o “profissionalismo pragmático” de Janowitz18 

está ultrapassada no mundo ocidental, “por força do regime democrático e da 

consolidação da tendência pragmática” (Vaz, 2002, p. 99). 

Não obstante as críticas ao modelo institucional/ocupacional de Moskos, parece ser este 

que retrata de forma mais adequada a situação atual da Instituição Militar e o processo 

de transformação por que têm passado as FFAA (Vaz, 2002). A sua utilidade explica a 

existência de orientações dominantes diferenciadas consoante os ramos das FFAA e as 

respetivas unidades militares e correspondentes serviços (Baltazar & Salvador, 2012), 

bem como uma compartimentação mais geral da Instituição Militar, onde setores 

tipicamente militares permanecem divergentes da sociedade civil (e.g., caso das 

unidades de combate), enquanto outros se aproximariam do modelo ocupacional (e.g., 

áreas administrativas) (Vaz, 2002). Também Battisteli (1997) assume a adequabilidade 

do modelo, quando se refere a questões de “emprego de civis” nas FFAA, ao “lugar 

ocupado pela família”, à centralidade da “formação” (em sentido abrangente), ou os 

novos contornos do contexto internacional, reconhecendo, porém, a complexidade da 

discussão do estatuto da profissão militar face a estes e outros fatores.  

Independentemente do tipo de explicação sobre a natureza da função militar e a 

orientação a privilegiar nas FFAA Portuguesas (institucional ou ocupacional) em relação 

a quem escolhe o serviço militar, Sousa (1990) reclama um equilíbrio, evitando fórmulas 

extremas que, na perspetiva institucional levam à separação entre militares e sociedade 

e, na perspetiva ocupacional, favorecem a “civilinização” militar e a perda de identidade 

e legitimidade. Este equilíbrio é também requerido por Carreiras e Agapito (2010) 

quando alertam para o avanço do “caráter materialista e instrumental” do modelo 

ocupacional que, no limite, pode conduzir a um esvaziamento da profissão militar, por 

privação dos referenciais que sustentam a dimensão institucional e estabelecem as 

principais especificidades da função militar. Vieira (1993) assume a complementaridade 

das duas perspetivas e recomenda um “justo equilíbrio”, para excluir as opções radicais 

e a marginalização das FFAA ou a incapacidade de combater com eficácia. 

                                            
18 Enquanto o ‘profissionalismo radical’ de Huntington garantia uma subordinação e eficiência efetivas por 
parte das forças militares, ao mesmo tempo que conduzia a um corpo militar fechado em si mesmo e em 
defesa de valores corporativos, o ‘profissionalismo pragmático’ de Janowitz facilitaria a integração dos 
militares na sociedade (Vaz, 2002, p. 99), um dos maiores desafios com que se confrontam as FFAA 
portuguesas em relação aos militares contratados na sua reinserção socioprofissional após a saída. 
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Sobre o debate nacional entre profissão militar e profissões civis e o posicionamento 

das FFAA no contexto das transformações culturais e socioprofissionais, Carreiras e 

Agapito (2010) destacam dois princípios categóricos: um, de natureza funcional, que se 

prende com questões de eficácia na realização das missões atribuídas às FFAA; outro, 

de natureza social, que estimula as FFAA a não ficarem alheias ao contexto envolvente, 

designadamente aos valores e tendências de mudança da sociedade onde se inserem 

e que têm a responsabilidade de defender. Esta é também a orientação de Baltazar e 

Salvador (2012) ao alertarem para a necessidade de as FFAA terem que de se adaptar 

às circunstâncias e às alterações da sociedade, embora não possam alienar princípios 

e valores essenciais à profissão militar e à eficácia da sua ação, designadamente os 

que se prendem com o sentido de Pátria, o espírito de sacrifício, ou a disciplina. 

A dicotomia entre o “funcional militar” e o “social civil”, que poderia ser mais desenvolvida 

com recurso a outros estudos de Caforio e às pesquisas de Van Doorn, está vincada 

nos capítulos seguintes, quando se aborda a dificuldade de as FFAA Portuguesas 

contratarem efetivos militares por tempo razoável e, posteriormente, apoiarem a sua 

reinserção socioprofissional quando deixam as fileiras. Considera-se que a reflexão que 

decorre da revisão normativa e concetual efetuada até ao momento conduz a um 

sublinhado complementar sobre a necessidade de uma nova aproximação à gestão dos 

militares RV/RC, mais dinâmica e adaptativa, com base em novos modelos e práticas 

de gestão (e.g., ao nível dos perfis de seleção, dos referenciais de formação e da gestão 

do desempenho), ao mesmo tempo que deve preservar-se a simbiose organização - 

instituição e a ligação das FFAA à sociedade, de onde provêm os militares.  

 CONCEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA 

Nesta secção, conceptualiza-se o termo “carreira” e reveem-se várias perspetivas do 

conceito, discutindo-se algumas teorias sobre o seu desenvolvimento, na perspetiva 

organizacional e individual, a partir de um exercício de comparação e contraponto entre 

as carreiras militares e as restantes carreiras. São integrados nesta revisão os “níveis 

de análise” previamente definidos (macro, meso e micro), objeto de referência no 

capítulo introdutório e conforme se mostra na Ilustração 4, os quais se cruzam com os 

principais tópicos da revisão de literatura relativos ao objeto de estudo. 

Embora exista uma vasta literatura no âmbito do desenho e da gestão de carreiras em 

geral, sobretudo a nível internacional, ela é muito mais reduzida quando se trata do 
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contexto militar e, ainda mais limitada, em relação ao contexto nacional. Considera-se, 

no entanto, que a concetualização que a comunidade científica tem desenvolvido em 

torno do tópico “carreiras” poderá ser, na generalidade, útil à realidade castrense. 

 

Ilustração 4 - Níveis de análise para a revisão de literatura. (Construção nossa). 

As carreiras militares em Portugal, cujo conceito foi já apresentado, identificam-se do 

ponto de vista teórico, com as “carreiras de tipo organizacional” (DeFillippi & Arthur, 

1994; Hall, 1996), estando os percursos profissionais delimitados por diploma ad hoc 

(Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio) e são geridos, quase exclusivamente, pela 

organização. Este modelo contrasta com outras conceções de carreira, não tradicionais, 

como as “carreiras proteanas” (Arthur, 1996; Currie et al., 2006; Hall, 1996, 2002) ou as 

“carreiras sem fronteiras” (Arthur, 1994; Arthur & Rousseau, 1996; Peiperl et al., 2000). 

As “carreiras organizacionais” materializam um percurso profissional, estruturado no 

tempo e no espaço, com vinculação à estrutura hierárquica organizacional, responsável 

pela gestão da generalidade das variáveis internas (Hall, 1996) e associadas a um 

percurso vertical de carreira e à capacidade de os indivíduos concretizarem essa 

progressão (Câmara et al., 2003; Dutra, 2010; Maanen, 1977). Referem-se a uma 

profissão específica e têm, como pressuposto, uma certa estabilidade profissional até 

ao momento da reforma (Martins, 2010). Estes são alguns dos “principais aspetos da 

estruturação do modelo normativo de carreira de todos os militares das Forças Armadas 
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Portuguesas, tal o disposto no respetivo Estatuto de Carreira desde 1990 (Decreto-Lei 

n.º 34-A/90; Decreto-Lei n.º 236/99; Decreto-Lei n.º 90/2015)” (Santos & Sarmento, 

2017, p. 6). 

O modelo de carreira militar enquadra-se num tipo de abordagem tradicional e 

aproxima-se do modelo burocrático tipicamente weberiano, de que se sublinham “três 

aspetos que ajudam a definir o conceito: associação direta da carreira a uma profissão; 

expetativa de progressão vertical na hierarquia organizacional; estabilidade 

ocupacional, como pressuposto, até à aposentação” (Martins, 2010, pp. 27-28, como 

citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 6) – embora o terceiro critério não tenha inteira 

aplicabilidade aos militares do regime de contrato. 

De forma semelhante, “a carreira militar está associada às duas primeiras tipologias do 

conceito apresentado por Kanter (1989): “percurso vertical numa estrutura hierárquica, 

sendo designada por burocrática; … desempenho de uma atividade específica, sendo 

designada por profissional” (Santos & Sarmento, 2017, p. 6). 

Por sua vez, a carreira de tipo proteano pressupõe, nos termos a que se referem 

Arthur (1996), Currie et al. (2006), Hall (2002) e Martins (2010), “que as pessoas podem 

ser interventivas, devendo ser envolvidas na definição dos seus próprios percursos 

profissionais, podendo formular opções e tomar decisões sobre o seu próprio 

desenvolvimento de carreira, em articulação com a estrutura organizacional” (Santos & 

Sarmento, 2017, p. 6). Este deve ser o caso dos militares contratados das FFAA 

Portuguesas. 

A conceção proteana, “em oposição à carreira de tipo organizacional estruturada no 

tempo e no espaço (Hall, 2002), é percecionada como um conjunto sequencial de 

atitudes, comportamentos e experiências ao longo da vida de um indivíduo (Hall, 1976)” 

(Santos & Sarmento, 2017, p. 6). Admite-se que as experiências de carreira possam ser 

“separadas, embora devam estar relacionadas entre si (Van Maanen, 1977)”, sendo 

que, nesta perspetiva, “a organização deixa de controlar a maioria das variáveis 

internas, ficando ao “arbítrio individual” o respetivo controlo (Dutra, 2012)” (Santos & 

Sarmento, 2017, p. 6). 

No caso das carreiras dos militares contratados, um maior envolvimento individual na 

tomada de decisão poderá ajudar a reduzir a pressão que é exercida por determinadas 

variáveis ambientais, a que se faz posteriormente referência. 
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A conceção de “carreira sem fronteiras”, sugerida por DeFillipi e Arthur (1994), cuja 

perceção se afasta mais do modelo formal das carreiras militares, destaca a dissolução 

das “fronteiras organizacionais”, sendo substituídas, como consideram Santos & 

Sarmento (2017), por “uma nova ideia de carreira, de matriz multidirecional, 

diversificada, menos estruturada e, portanto, mais flexível e sobretudo dependendo das 

escolhas pessoais” (p. 6). 

Não obstante o percurso dos militares em regime de contrato esteja a ser gerido com 

base numa conceção organizacional de carreira durante o lapso de tempo em que 

permanecem nas FFAA, parece ser cada vez mais relevante observar uma perspetiva 

mais abrangente, numa maior aproximação às carreiras de tipo proteano, “em 

relação ao contexto externo e aos interesses e orientações dos cidadãos” (Santos & 

Sarmento, 2017, p. 6). Neste âmbito, deve atender-se, na gestão dos percursos 

profissionais, a orientações de carreira, prévias e subsequentes, e a eventuais 

ocupações ou profissões anteriores ao ingresso nas FFAA, a uma escrupulosa utilização 

das competências que já detêm e que são desenvolvidas em contexto militar, bem como 

a qualificações complementares para apoio a uma melhor inserção do militar contratado 

na vida civil e no novo contexto socioprofissional. 

Para a gestão das carreiras proteanas e das carreiras sem fronteiras, Arthur et al., 

(1995) sugerem o conceito de carreiras inteligentes, a que corresponde uma 

incorporação progressiva de competências “a partir da definição e divulgação dos 

respetivos perfis pelas próprias organizações” (Santos & Sarmento, 2017, p. 6) e de 

uma adequada gestão de percursos profissionais. Baruch (2004) recupera este conceito 

e operacionaliza-o, sob “uma aposta consistente na formação e na consolidação de 

experiências adquiridas em contexto de trabalho e da própria vida, de forma cumulativa, 

no sentido da criação de um efetivo “capital individual”, funcionando como um tipo de 

“caderneta de competências”” (Santos & Sarmento, 2017, p. 6), cuja representação 

formal passa a identificar cada um dos indivíduos. 

Arthur et al. (1995) destacam “três competências de cariz transversal, que permitirão 

uma rápida contextualização e adaptação dos indivíduos a diferentes ambientes e 

circunstâncias”, definidas como: “saber porquê (relativa à identidade e motivação 

individual e identificação com o trabalho); saber como (habilidades e capacidades 

individuais relevantes para o trabalho); e saber quem (relações interpessoais e redes 

importantes para o trabalho)” (Santos & Sarmento, 2017, p. 7). 
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Baruch (2004) junta três outras competências: “saber o quê (alusiva à perceção sobre 

as oportunidades e ameaças); saber onde (atinente ao treino); e saber quando 

(respeitante à definição do melhor momento para fazer escolhas)” (Santos & Sarmento, 

2017, p. 7). Este conjunto de seis competências parece ter aplicabilidade às FFAA, no 

momento de decisão de candidatura, durante a permanência nas fileiras, e/ou na 

preparação para a reinserção socioprofissional. 

 AS ÂNCORAS DE CARREIRA E O CONTRATO PSICOLÓGICO EM 

CONTEXTO MILITAR 

As razões de ingresso e de saída antecipada das FFAA dos militares RV/RC, 

associadas à “relação psicológica e jurídico-funcional que se estabelece entre a 

organização e o militar” (Santos & Sarmento, 2017, p. 7), aconselham que se reflita 

sobre a aplicabilidade de outros conceitos ao contexto militar, como as ““âncoras de 

carreira” (Schein, 1978, 1990) e o “contrato psicológico” (Argyris, 1960; Levinson et al., 

1962; Rousseau, 1989, 1995; Schein, 1965)” (Santos & Sarmento, 2017, p. 7). 

 AS ÂNCORAS DE CARREIRA 

Derr (1980, 1986) e Schein (1990) associam o conceito de carreira à gestão, “com 

referência às orientações do indivíduo”, distinguindo entre “duas componentes: a 

carreira externa e a carreira interna” (como citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 7). 

Enquanto a “carreira externa” se refere a “um conjunto de oportunidades e de 

constrangimentos decorrentes da organização, [que] condiciona a perceção dos 

indivíduos”, a “carreira interna” alude à “experiência que um indivíduo adquire à medida 

que vai evoluindo, o que lhe permite desenvolver um autoconhecimento sobre as suas 

capacidades e talentos e [definir qual o] melhor método de trabalho” (Santos & 

Sarmento, 2017, p. 7). 

Da carreira externa sublinham-se três aspetos: (1) “a cultura organizacional, que 

influencia a perceção dos indivíduos em termos de ambições e das próprias ocupações;” 

(2) “as oportunidades de carreira versus os momentos concretos da carreira e da vida 

pessoal dos indivíduos;” e (3) “o desenvolvimento de carreira, no sentido dos objetivos 

individuais ou dos objetivos organizacionais, fazendo uma aplicação dos seus 

empregados consoante as suas necessidades” (Schein, 1978, 1990, como citado por 

Santos & Sarmento, 2017, p. 7). 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  46 

Com os seus estudos longitudinais, Schein mostrou como as pessoas fazem as suas 

escolhas profissionais, admitindo que, embora cada indivíduo possa ter um percurso 

profissional mais ou menos variado, os "motivos” para explicar as escolhas (e.g., 

necessidades, valores e talentos pessoais) tendem a apresentar um padrão comum 

(Schein, 1975). A investigação, que levou à criação da “teoria de inclinações 

profissionais”, mais conhecida como âncoras de carreira, permitiu também perceber 

que a importância e o valor das âncoras difere consoante a pessoa, sendo função do 

tempo decorrido e do contexto de inserção (Schein, 1990). 

Os estudos deste investigador permitiram também compreender que a “estabilidade” e 

a “coerência” dos motivos em que se baseiam as escolhas estão relacionados com o 

desenvolvimento do autoconhecimento do indivíduo (Schein, 1975; 1978, 1996), o qual, 

ao longo do seu percurso profissional, clarifica, consolida e estabiliza ideias sobre os 

seus talentos e áreas de competência principais, forças e fraquezas, bem como 

necessidades, orientações pessoais e objetivos, o que lhe permite ir tomando decisões 

importantes sobre a profissão de uma forma coerente e consistente. Esta sucessão de 

decisões individuais vai determinando o seu padrão comportamental em relação à 

carreira e à vida profissional (Schein, 1990, 1993).  

Schein classificou inicialmente as âncoras em cinco categorias: Competência “Técnica 

/ Funcional”; Competência de “Gestão Geral”; “Autonomia / Independência”; “Segurança 

/ Estabilidade”; e “Criatividade Empreendedora” (Schein, 1974). Posteriormente, 

decorrente de estudos complementares próprios e de outros investigadores (e.g., Derr, 

1977, 1980)19, a lista foi alargada a mais três âncoras de carreira – “Serviço / Dedicação” 

a uma Causa, “Puro Desafio” e Integração e “Estilo de Vida” (Schein, 1990, 1993). 

No Quadro 4 identificam-se os elementos estruturantes (identitários e contrastantes) 

que se encontram associados às oito dimensões (âncoras de carreira) consideradas por 

Schein e que são agora sistematizados a partir de vários autores. 

 

 

                                            
19 Derr, num estudo em grande escala, observou que alguns militares da Marinha dos Estados Unidos da 
América, que constituíram o universo de análise, não se identificavam com as cinco âncoras de carreira 
definidas inicialmente por Schein. 
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Quadro 4 - Âncoras de carreira e elementos concetuais estruturantes. 

Identificação da 
ÂNCORA 

ELEMENTOS ESTRUTURANTES DO CONCEITO 
Exemplos 

Identitários Contrastantes 

Competência 
Técnica / Funcional 
(T/F) 

Competências específicas; 
áreas concretas de 
especialidade. 

Administração geral; 
Progressão de carreira fora 
da sua área funcional. 

Funções técnicas; 
Direção técnica 
numa organização. 

Competência de 
Gestão Geral (GG) 

Competências transversais 
(e.g., interpessoais; 
analíticas; estabilidade 
emocional); 
Progressão vertical de 
carreira; 
Integração de esforços (dos 
colaboradores); 
Compromisso por resultados 

Área técnica ou funcional 
(exceto se transitória); 
Cargos de direção técnica. 

Funções 
generalistas e/ou 
de gestão geral; 
Direção geral numa 
organização. 

Autonomia / 
Independência (A/I) 

Organização pessoal do 
trabalho (o quê, quando e 
como trabalhar); 
Flexibilidade e liberdade de 
ação. 

Constrangimentos 
organizacionais (e.g., 
regras, outras restrições); 
Oportunidades profissionais 
que condicionem a 
autonomia e independência  

Negócio próprio; 
Consultoria; 
Ensino. 

 
 Segurança / 
Estabilidade (S/E) 

Estabilidade no trabalho a 
prazo, permanência numa 
organização, área funcional 
e localidade, segurança no 
emprego, segurança 
financeira, procura de 
benefícios no trabalho, 
segurança na reforma. 

Mobilidade no emprego / na 
organização; 
Grande mobilidade 
funcional e geográfica; 
Conteúdo do trabalho 
(menor preocupação). 

Permanência na 
mesma 
organização e, 
eventualmente, na 
mesma área 
funcional a longo 
prazo. 

Criatividade 
Empreendedora 
(CE) 

Criação e gestão de projetos 
novos / inovadores; 
Assunção de riscos e 
superação de obstáculos; 
Perfil de empreendedor. 

Trabalho dependente 
(exceto se temporário, para 
criação de condições). 

Criação da própria 
organização; 
Gestão de projetos.  

Serviço e 
Dedicação a uma 
causa (S/D) 

Utilidade do trabalho; 
Contributo para ajudar os 
outros (e.g., segurança das 
pessoas; solução de 
problemas sociais); 
Orientação por valores. 

Trabalho ou oportunidades 
de carreira que afastem o 
indivíduo da causa ou dos 
valores de referência. 

Serviço voluntário; 
Serviços na saúde; 
Serviço nas FFAA / 
Forças de 
Segurança; 
Serviço Social. 

Puro Desafio (PD) 

Procura de desafios difíceis 
e de risco elevado, 
superação de obstáculos; 
Novidade e variedade; 
Solução de problemas 
complexos. 

Atividades fáceis, rotineiras 
ou monótonas. 

Funções 
complexas ou 
arriscadas; Serviço 
nas FFAA / Forças 
de Segurança. 

Estilo de Vida (EV) 

Balanceamento / integração 
entre necessidades 
pessoais, familiares e 
profissionais; Harmonia 
entre os aspetos da vida em 
geral e as exigências da 
carreira. 

Atividades que desviem ou 
condicionem o referido 
equilíbrio (e.g., 
oportunidades de carreira 
que impliquem grande 
mobilidade geográfica). 

Cargos e funções 
que permitam 
harmonizar a 
profissão com a 
vida pessoal. 

Fonte: Construção nossa, adaptado de Santos e Sarmento (2019f), a partir de Dutra e Albuquerque (1996), Rego et al. 
(2015), Schein (1990, 1996) e Schein e Maanen (2016). 

Pelo referido, a combinação, em maior ou menor grau, destas caraterísticas em cada 

pessoa permitirá determinar, para cada indivíduo, um perfil profissional tipo, que se vai 

consolidando com as sucessivas experiências profissionais e com o desenvolvimento 
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do conhecimento de si próprio, das suas potencialidades, objetivos e motivações. Neste 

sentido, as âncoras de carreira podem constituir um importante indicador de gestão 

para determinar o perfil comportamental dos sujeitos em relação à carreira numa 

organização (Schein, 1990, 1993) e, simultaneamente, “uma metodologia de pesquisa 

igualmente útil para a própria organização com vista a uma melhor gestão em relação a 

cada colaborador” (Santos & Sarmento, 2017, p. 8). 

Quando se aborda o contexto militar, admite-se que as âncoras de carreira possam 

igualmente permitir aos cidadãos fazer opções em função dos próprios interesses 

profissionais, designadamente sobre a eventual decisão de ingresso nas FFAA, sobre 

o lapso de tempo em que permanecem nas fileiras e, posteriormente, sobre a melhor 

forma de preparar a saída da organização. Assim, as âncoras poderão ajudar a 

determinar o perfil comportamental de carreira de cada militar contratado e constituir 

um instrumento de gestão, de grande utilidade para a própria organização. Considera-

se, por isso, que a literatura sobre as âncoras de carreira e a sua exploração empírica 

poderá ajudar a perceber melhor os atuais constrangimentos ao nível do recrutamento 

e da retenção de efetivos e elencar possíveis formas de mitigar os seus efeitos. 

São pouco frequentes estudos anteriores efetuados em contexto militar sobre as 

âncoras de carreira, e mais raros em relação às FFAA Portuguesas (e.g., Artilheiro, 

2019; Henriques & Nascimento, 2016), pelo que não existe uma perceção consolidada 

neste âmbito sobre os cidadãos que optam pelo RV/RC, não obstante a existência de 

vários estudos de outra natureza, em relação ao que é feita uma avaliação de pormenor 

no décimo capítulo deste relatório. 

 O VALOR DO CONTRATO PSICOLÓGICO 

Ainda que haja referências anteriores, parece ser depois dos trabalhos de Argyris que 

formalmente o termo contrato psicológico entra no léxico científico, “considerando 

este autor que um indivíduo manterá uma produtividade elevada, com reduzidas 

queixas, se forem garantidas e respeitadas as normas culturais informais do empregado, 

tais como liberdade, salário adequado e emprego seguro” (Argyris, 1960, p. 96, como 

citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 8). 

Outras investigações se seguiram neste âmbito (Levinson et al., 1962; Rousseau, 1989; 

Schein, 1965), embora o principal destaque vá para os trabalhos de Rousseau (1989), 

cujo contributo acaba por determinar uma alteração na forma como o conceito é 
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entendido, passando a surgir associado a uma perceção sobre a obrigação de 

reciprocidade, por parte da organização, em retribuir a colaboração de quem para ela 

trabalha. A estabilidade e consolidação desta relação a que o conceito se refere 

depende, em última instância, da “coerência entre os benefícios efetivos que o indivíduo 

obtém e a perceção sobre o que lhe foi prometido (Rousseau, 1989, pp. 124-125)” 

(Santos & Sarmento, 2017, p. 8). 

Se as promessas explícitas “decorrem de acordos, verbais ou escritos, entre a 

organização e o indivíduo”, as promessas implícitas “têm origem nas expetativas que o 

indivíduo cria em relação à organização e às interpretações que depois faz decorrentes 

da interação com o contexto de trabalho (Conway & Briner, 2005, pp. 26-27)” (Santos & 

Sarmento, 2017, p. 8). 

Numa perspetiva complementar, Cunha et al. (2004) “associam o contrato psicológico a 

uma socialização organizacional dos indivíduos, implicando o desenvolvimento de 

relações com a organização e com outros indivíduos”, originando uma “criação de 

vínculos, … um ajustamento e uma identificação entre indivíduo e organização” (como 

citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 8). Esta perspetiva posiciona o contrato 

psicológico para além de uma mera avaliação entre expetativas e realidade. 

Um dos aspetos mais estudados em relação ao contrato psicológico são as causas e 

as consequências da sua quebra / rotura. As principais causas referem-se a: “falhas 

ao nível das práticas de gestão …; ausência de apoio da organização/chefias a 

ocorrências [que envolvem os empregados] fora do contexto da organização; e 

perceção da existência de falta de equidade decorrente da comparação com [os pares]” 

(Conway & Briner, 2005, p. 66, como citados por Santos & Sarmento, 2017, p. 8). 

As consequências em relação ao trabalho e à organização são expressas de múltiplas 

formas, designadamente: “diminuição do empenhamento individual … (Cable, 2008, p. 

30); insatisfação, desconfiança … (Robinson & Rousseau, 1994, p. 245); redução da 

disponibilidade para … algumas tarefas e maior recetividade para … saída da 

organização (Turnley & Feldman, 2000, p. 40)” (Santos & Sarmento, 2017, p. 8). 

Em relação ao contexto militar, Ven (2007) sublinha a aplicabilidade do contrato 

psicológico e observa algumas consequências principais da sua quebra: “incremento 

das saídas da organização …; incremento do número de reivindicações …; diminuição 

da lealdade …; aumento de comportamentos de negligência …, ausências e atrasos … 
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e … menor preocupação em relação à qualidade (Ven, 2007, p. 3E-6)” (Santos & 

Sarmento, 2017, p. 8). 

No âmbito do contexto militar nacional são escassos os estudos que abordam o contrato 

psicológico. Releva-se um estudo, publicado no Instituto Universitário Militar, da autoria 

de Mateus (2017), a partir do qual se pretende identificar as causas que estão na origem 

de um sentimento de insegurança e incerteza por parte dos oficiais dos quadros 

permanentes do Exército sobre o respetivo desenvolvimento de carreira, que podem 

originar uma rotura contratual, e prever formas de mitigar os constrangimentos. 

Refere-se também o estudo de Laurentino Guimarães sobre o contrato psicológico, 

também em relação a militares dos quadros permanentes, oficiais do Exército 

Português, a partir do que o autor procura “compreender a expressão do contrato 

psicológico, enquanto conceito e processo explicativo da afiliação e relacionamento 

indivíduo-organização, em contexto organizacional militar”, recorrendo a uma pesquisa 

qualitativa, a partir de 42 “entrevistas em profundidade” (Guimarães, 2016, p. vii). 

Embora sejam referidos alguns obstáculos a uma relação mais aberta e equitativa entre 

militares e organização (e.g., em face de sucessivas reestruturações e 

constrangimentos na evolução na carreira), os resultados parecem admitir que o 

““desequilíbrio da reciprocidade” mutual das obrigações” é “voluntariamente assumido””. 

Esta assunção decorre ““em favor” do empregador, pelo facto de haver uma “noção 

individual de compromisso” distinta “da noção de compromisso que é comumente usada 

no âmbito da reciprocidade tida como norma integrante da teoria da troca social”, 

afastando-se, por isso, da mera perspetiva “relacional-transacional” que lhe está 

subjacente (Guimarães, 2016, p. 180).  

 MERCADO DE TRABALHO E TEORIAS MOTIVACIONAIS 

 MERCADO DE TRABALHO E MOBILIDADE PROFISSIONAL 

Assumindo a existência de uma evolução conceptual em relação ao mercado de 

trabalho, Oliveira (1998) sugere uma abordagem em quatro fatores: (1) relação oferta-

procura; (2) qualificações; (3) mobilidade; e (4) desemprego. 

No âmbito da “relação oferta-procura” (na teoria neoclássica), “O empregador compra 

o fator trabalho como uma mercadoria e os trabalhadores oferecem a sua força de 

trabalho no mercado. O preço dessa troca é o salário…” (Oliveira, 1998, p. 14). Em 
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relação às “qualificações”, a autora sublinha a importância da educação e da formação 

no funcionamento do mercado. Se a ênfase é dada à “mobilidade”, o mercado de 

trabalho pode ser definido como um “conjunto de cadeias de mobilidade”, externa ou 

interna. O fator “desemprego” traduz uma desregulação entre oferta e procura (p. 22). 

Para efeitos desta investigação, o conceito de “mercado de trabalho” é associado ao 

fenómeno da oferta e da procura de emprego e à diversidade de fatores que intervêm 

na sua estruturação, afastando-se das teorias de orientação neoclássica, que postulam 

o mercado de trabalho como atemporal, abstrato e neutro, e aproximando-se da Teoria 

da Regulação e da abordagem do Sistema de Emprego, como sugerido por Alves (2003) 

e Oliveira (1998). 

Em relação ao contexto militar, o conceito pode ser estruturado a partir dos seguintes 

aspetos: (1) uma relação dinâmica, interdependente e mutável entre procura e oferta de 

emprego; e (2) uma conceção multidimensional, onde se cruzam variáveis de cariz 

económico e sociocultural com componentes associadas às FFAA (e.g., modelos 

organizacionais; perfis de competências e seleção; perfis geracionais, geográficos e 

etários; orientações e expetativas de carreira). 

Adotando a aproximação de Oliveira (1998, pp. 241-242), o mercado de trabalho, 

enquanto “sistema de emprego”, surge, em relação às dimensões “recrutamento” e 

“retenção”, como um “espaço profissional” de socialização, mobilidade e aprendizagem, 

numa “dupla vertente”, económica e sociológica, em que a “relação salarial” é uma 

variável mediadora. 

Dada a singularidade dos contratos a termo dos militares RV/RC, este “sistema de 

emprego” deve incluir a (re)inserção ou “transição” para a vida civil e para o “mercado 

de trabalho externo às FFAA”, a que está associado, como em outros casos, um 

“conjunto de estruturas, agentes e mecanismos económicos e sociais que contribuem 

para a produção e transformação de fluxos de mobilidade” (p. 243). 

Esta opção concetual adotada para a investigação exige, na operacionalização do 

conceito de “mercado de trabalho” por parte das FFAA, a aceitação de estratégias 

relativamente complexas, interdependentes e adaptáveis para a obtenção dos recursos 

humanos necessários à sua atividade e a respetiva fixação nas fileiras. 
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 TEORIAS MOTIVACIONAIS E ATITUDES SOCIAIS RELATIVAS AO 

TRABALHO EM CONTEXTO MILITAR 

Um outro tópico de revisão que importa analisar nesta investigação são as teorias 

motivacionais e as atitudes sociais em relação ao trabalho, enquanto complemento 

de uma perceção mais abrangente sobre o que leva as pessoas a ingressar numa dada 

organização e a manterem-se nela, ou, em sentido inverso, a quererem abandoná-la 

passado pouco tempo, como acontece frequentemente em relação ao contexto militar. 

“As pessoas diferem não apenas pela sua capacidade, mas também pela sua vontade 

de fazer as coisas, isto é, pela sua motivação” (Hersey & Blanchard, 1986, p. 18). As 

teorias motivacionais acrescentam, em relação a situações concretas, a “expetativa” 

sobre a “probabilidade” de os ‘motivos’ poderem ser satisfeitos pela concretização de 

determinados ‘objetivos’, com referência ao esforço para os atingir (“acessibilidade”)20.  

Na Ilustração 5 apresenta-se graficamente esta relação, associada ao comportamento 

concreto nos indivíduos, na procura de trabalho, e, posteriormente, no seu desempenho. 

 

Ilustração 5 - Situação motivadora em relação ao trabalho. (Adaptado de Hersey & Blanchard, 1986, pp. 26-31). 

Sobre as teorias da motivação, embora existam outras sistematizações, adota-se o 

agrupamento em teorias de conteúdo e teorias de processo. As teorias de conteúdo 

procuram explicar o comportamento humano em termos de necessidades internas, com 

base em níveis de motivos, enquanto as teorias de processo se centram na forma 

como o comportamento é desencadeado (ativado) e dirigido para o objetivo (e.g., 

Chiavenato, 1999; Cobra, 2005; Cunha et al., 2004). No Quadro 5 apresenta-se uma 

sistematização sobre os dois agrupamentos de teorias referidos. 

                                            
20 O conceito de expetativa pode ser traduzido pela relação entre esforço e desempenho (Neves, 2001). 
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Quadro 5 - Teorias motivacionais em relação ao trabalho. 

TEORIAS DE CONTEÚDO 

Designação 
Níveis de motivos 
(necessidades) 

Descritivo 

Hierarquia das 
Necessidades 

(MASLOW) 

De alto nível 

 Autorrealização (e.g., trabalho desafiante; 
diversidade e autonomia; crescimento 
profissional; participação nas decisões). 

 Estima (e.g., reconhecimento; responsabilidade; 
promoções de carreira). 

 Sociais (e.g., afeição e interação com os pares; 
aceitação social/estatuto; relação com as chefias) 

De baixo nível 

 Segurança (segurança no trabalho; remuneração 
e outros benefícios; permanência no emprego). 

 Fisiológicas (horário de trabalho; intervalo de 
descanso; conforto físico). 

Dois Fatores ou 
Bifatorial 

(HERZBERG) 

Fatores 
motivacionais 
(sobre o cargo, o 
trabalho) 

 Trabalho propriamente dito (particularidades). 

 Realização pessoal. 

 Progressão profissional / carreira. 

 Responsabilidade / corresponsabilidade. 

Fatores higiénicos 
(em relação ao 
contexto da 
organização) 

 Condições de trabalho. 

 Salário e prémios de desempenho. 

 Benefícios sociais. 

 Políticas e práticas da organização. 

 Relação com as chefias/colegas. 

ERG / ERC ou CRE 
(ALDERFER) 

Crescimento   Desenvolvimento do potencial humano. 

Relacionamento  Interação social. 

Existência  Bem-estar físico. 

Caraterísticas da 
função (HANCKMAN E 
OLDHAM) 

Variedade 
Identidade 
Significado 
Autonomia 
Feedback 

 Aprofunda a teoria de Herzberg. 

 A motivação prende-se com a estrutura e a 
natureza das funções na organização, refletidos 
na perceção do indivíduo sobre o significado, a 
responsabilidade e os resultados do trabalho. 

Necessidades 
adquiridas / aprendidas 
(McCLELLAND) 

Realização  Procura da eficiência e da excelência. 

Poder  Autoridade; controlo. 

Afiliação  Interação social. 

TEORIAS DE PROCESSO 

Designação Forma como o comportamento é ativado e orientado para o objetivo 

Estabelecim/ objetivos 
(EDWIN LOCKE) 

Os objetivos fixados influenciam o comportamento das pessoas e tendem 
a proporcionar bons desempenhos. 

Reforço 
(TORNDYKE; SKINNER) 

O reforço condiciona o comportamento (“Lei do Efeito” de Torndyke; 
“Lei do condicionamento operante” de Skinner). 

Equidade 
(ADAMS; WALSTER) 

Releva a importância das comparações em contexto de trabalho 
(contribuições versus recompensas próprias, em relação aos outros). 

Avaliação cognitiva 
(DECI) 

Fatores intrínsecos – (e.g., realização, responsabilidade, crescimento). 
Fatores extrínsecos – (e.g., remuneração, condições de trabalho, estatuto). 

Expetativa / 
Instrumentalidade 
(VROOM) 

Relação entre esforço e desempenho (face ao objetivo de desempenho). 

Relação entre desempenho e recompensa (face ao resultado desejado). 

Relação entre recompensa e objetivos pessoais (satisfação). 

Fonte: Construção nossa, a partir de Chiavenato (1999, 2004), Cobra (2005), Cunha et al. (2004) e Martinez (2016). 

As teorias motivacionais constituem uma importante base de reflexão e intervenção 

complementar à disposição de chefias e gestores em relação aos militares RV/RC, quer 

a nível do MDN, quer nos ramos. Entretanto, da revisão teórica efetuada, parecem existir 

teorias motivacionais, aparentemente, mais aplicáveis que outras ao contexto militar e 
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ao caso de estudo, por serem aquelas que melhor ajudam a explicar as razões que 

motivam os cidadãos a ingressar nas FFAA e aquelas que conduzem a saídas 

prematuras, como adiante se revê, destacando-se: (1) três teorias de conteúdo, 

“Hierarquia das Necessidades”, “Dois Fatores” e “ERG / ERC”; e (2) três teorias de 

processo, “Equidade”, “Avaliação Cognitiva” e “Expetativa”.  

Procede-se aqui apenas a um breve exercício de análise sobre as seis teorias acima 

referidas em relação ao contexto militar. Assim, das três teorias de conteúdo, destaca-

se, em relação à Teoria da Hierarquia das Necessidades, de Maslow, os níveis de 

“realização” e de “aceitação social” / “estatuto social” obtido como dois grandes motivos 

que estarão ligados ao ingresso e à permanência nas FFAA, a que se associam a 

“segurança no trabalho”, a “remuneração” e “outros benefícios”. A maior ou menor 

satisfação destes motivos pode ainda conduzir, como é explicitado em capítulos 

posteriores, a maior permanência nas fileiras ou, inversamente, a saídas antecipadas. 

A Teoria dos Dois Fatores, de Herzberg, considera-se importante pela aplicabilidade 

ao contexto militar, na quase totalidade dos fatores motivacionais e dos fatores 

higiénicos, ambos associados, quer ao ingresso, quer à manutenção (retenção) nas 

fileiras e, sempre que os seus pressupostos se não verifiquem, às saídas antecipadas. 

A Teoria ERG, de Alderfer, considerada uma revisão da Teoria das Necessidades de 

Maslow, embora com maior abrangência, ajuda a identificar as principais necessidades 

e a priorizá-las consoante as circunstâncias e a partir de três níveis de motivos 

(necessidades), sendo os níveis associados à “interação social” que decorre do contexto 

militar e à possibilidade de obtenção de maior “desenvolvimento humano e profissional” 

os mais relevantes no recrutamento e na retenção dos militares RV/RC. 

Em relação às teorias de processo assinaladas, a Teoria da Equidade, de Adams, 

está relacionada com a procura de equilíbrio entre o investimento ou “contributo” (e.g., 

trabalho realizado; dedicação) e as “recompensas” / “compensações” obtidas (e.g., 

remuneração, estatuto social, reconhecimento feito por superiores), sempre com 

referência aos outros militares, neste caso em relação aos pares que estão em situações 

mais ou menos idênticas, colocados na mesma unidade militar ou noutra. 

A Teoria da Avaliação Cognitiva, de Deci, embora tenha sido integrada no 

agrupamento “teorias de processo”, refere-se a dois sistemas motivacionais, intrínseco 

e extrínseco, a partir dos quais os indivíduos combinam a auto-motivação, que decorre 
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designadamente de necessidades de “realização” e de “crescimento profissional”, com 

os incentivos com origem no contexto organizacional e de trabalho, que suportam a 

satisfação de outras necessidades, designadamente o “estatuto social”, as “condições 

remuneratórias”, o “relacionamento interpessoal” ou a própria “segurança de trabalho”. 

Sobre a Teoria da Expetativa, de Vroom, retira-se que o comportamento adotado em 

relação ao trabalho ou a situações concretas profissionais, cuja “força motivacional” tem 

uma componente emocional, é determinado pela “expetativa” que o militar RV/RC pode 

ter em relação ao respetivo “resultado” e ao “valor” que lhe é atribuído (e.g., grau de 

atratividade do resultado; grau de satisfação quando se compara a recompensa 

conseguida e os objetivos pessoais que foram definidos). 

A análise sobre os motivos de ingresso, permanência e saídas antecipadas das FFAA 

é posteriormente revisitada e aprofundada nos capítulos quatro a seis (onde se trata a 

revisão dos estudos do MDN e dos ramos sobre as dimensões recrutar, reter e reinserir) 

e nos capítulos oito a dez (no âmbito do desenvolvimento do trabalho de campo). 

 PRÁTICAS DE GESTÃO ASSOCIADAS À CARREIRA EM CONTEXTO 

MILITAR 

Embora não seja objetivo desta seção discutir em pormenor, do ponto de vista teórico, 

as práticas e os instrumentos de gestão de recursos humanos associados à carreira, 

importa fazer uma breve referência à estruturação das principais corresponsabilidades 

entre organização e indivíduos neste âmbito, sublinhando, por um lado, o essencial dos 

papéis que cabem a cada parte e, por outro lado, refletir sobre as implicações que tais 

práticas poderão ter na organização e nas pessoas.  

Subjacente aos papéis da organização e dos indivíduos na operacionalização das 

práticas de gestão estão, a cada momento, a concretização das necessidades e dos 

objetivos concretos de cada parte. Um deficiente alinhamento ao nível dos papéis e dos 

objetivos tenderá a gerar disfunções com implicações negativas, quer no desempenho 

organizacional, quer no compromisso e satisfação das pessoas. Recorda-se que um 

dos principais motivos da dissolução da relação de trabalho, frequentemente decorrente 

da quebra do contrato psicológico, pode residir em práticas de gestão inadequadas ou 

em falhas no apoio da organização aos empregados (Conway & Briner, 2005; Robinson 

& Rousseau, 1994). 
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A literatura é profusa em estudos onde se procura demonstrar a ligação e as implicações 

que as práticas de gestão poderão ter no desempenho organizacional e na satisfação 

das pessoas. As práticas mais comuns, frequentemente designadas por técnicas de 

recursos humanos, ou ainda, métodos ou funções, são: “análise e qualificação de 

funções”, “recrutamento e seleção”, “acolhimento e integração”, “formação e treino”, 

“avaliação / gestão do desempenho” (ou gestão de competências), desenvolvimento de 

carreira (ou planeamento e gestão de carreiras), sistema de recompensas / benefícios 

(e.g., Bilhim, 2004; Pynes, 2009; Sousa, Duarte et al., 2006). Menos referidas, mas 

importantes, são “relações de trabalho”, “higiene e segurança no trabalho”, 

“comunicação interna”, “gestão administrativa” (Bilhim, 2004) e “negociação coletiva” e 

“sistemas de informação” (Pynes, 2009). 

Na sequência do conteúdo do parágrafo anterior, tomando como referência as três 

dimensões previamente definidas e afetas aos militares contratados, em torno das quais 

se desenvolve a tese – recrutamento, retenção e reinserção – e o enquadramento 

normativo do serviço militar contratado, é possível considerar-se a associação que se 

apresenta no Quadro 6, em relação às práticas de gestão referidas21. 

Quadro 6 - Práticas de gestão nas Forças Armadas em relação aos militares contratados. 

Dimensões Práticas e instrumentos de Gestão 

Recrutamento 
Estudos de mercado, análise e qualificação de funções, recrutamento, 
seleção, acolhimento / integração, formação e treino inicial. 

Sistemas de 
informação. 

Retenção 

Formação e treino de atualização e qualificação, avaliação / gestão do 
desempenho (ou gestão de competências), desenvolvimento de 
carreira (ou planeamento e gestão de carreiras), recompensas / 
benefícios, higiene e segurança no trabalho, comunicação interna. 

Reinserção 
Formação e treino para apoio à reinserção no mercado de trabalho 
externo (ou interno) às FFAA, sistema de recompensas / benefícios. 

Fonte: Construção nossa a partir de Bilhim (2004); Decreto-Lei n.º 90/2015; Pynes (2009); e Sousa, Duarte et al. (2006). 

A forma como se planeiam e executam estas operações e as práticas de gestão 

parecem ter influência decisiva na capacidade de captação de candidatos e na sua 

retenção na organização. Alguns autores sugerem, em concreto, que deverão ser 

testadas práticas de recursos humanos para responder a necessidades da ‘carreira 

interna’ (satisfação), no sentido de melhor integração indivíduo-organização e 

consequente redução da atrição que muitas vezes se verifica (e.g., Bandyopadhyay, 

2007; Ven, 2007). A ideia que fica da revisão da literatura é que a diferentes tipologias 

                                            
21 É excluída a “negociação coletiva”, dado que em contexto militar não há lugar a esta prática, a qual é 
substituída pelo “dever de tutela” consagrada no estatuto de carreira, cujas revisões normativas poderão, 
marginalmente, configurar do ponto de vista concetual a concretização de resultados daquela prática. 
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de âncoras de carreira deverão corresponder práticas de recursos humanos também 

diferenciadas e, quanto mais heterogéneo for o universo organizacional, mais 

flexibilidade deverá existir ao nível das práticas de recursos humanos: “As organizações 

criam ambientes propícios para os seus colaboradores através de práticas inovadoras 

de RH. “É lógico pensar-se que diferentes tipologias de práticas de RH podem ser 

instrumentais para realizar necessidades diversificadas da carreira interna dos 

indivíduos” (Bandyopadhyay, 2007, p. 35). 

Numa perspetiva mais abrangente, a capacidade de uma organização para reter os seus 

recursos humanos decorre da operacionalização do conceito de “cliente interno”, sobre 

o qual deverá incidir uma atenção especial, designadamente em relação ao bem-estar 

e ao ambiente de trabalho (Carapeto & Fonseca., 2006, p. 265), sendo que “os modos 

de gestão determinam a qualidade do espaço profissional”, onde os indivíduos deverão 

manter alguma autonomia (Oliveira, 1998, p. 243). 

Em relação à dimensão “reinserção” socioprofissional, que se prende, sobretudo, com 

a saída dos militares da organização e a sua inserção no mercado de trabalho externo 

às FFAA, é igualmente importante referir o conceito de outplacement, adotando-se a 

conceção sugerida por Sousa, Duarte, et al. (2006), consubstanciada num “serviço de 

apoio” aos indivíduos que transitam entre organizações ou, de outra forma, aos que 

deixam uma dada organização e procuram integrar-se no mercado de trabalho em geral. 

A mentoria e o aconselhamento podem ser instrumentos complementares de apoio à 

reinserção socioprofissional, ajudando o indivíduo, designadamente na tomada de 

decisão sobre o melhor momento, na definição da formação complementar necessária 

e nos processos administrativos, como sejam a elaboração curricular e a preparação 

para eventuais entrevistas. Neste âmbito, o CIOFE tem desempenhado um papel 

importante, apoiando os militares contratados que terminam o vínculo com as FFAA na 

sua transição para a vida civil e o mercado externo às FFAA. 

Focando agora a questão do alinhamento de papéis e objetivos entre a organização e 

os militares RV/RC sobre a gestão dos percursos profissionais, a organização é 

normativamente responsável por proporcionar oportunidades de carreira, acolhimento 

adequado (inserção organizacional) e um desenvolvimento profissional equilibrado ao 

longo do tempo, com equidade e harmonia (compatibilização entre perfis dos cargos / 

funções versus indivíduos) e tendencialmente patrocinado, em favor de necessidades 

da “carreira interna”. Por sua vez, cada militar é responsável, para além da realização 
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das atividades a que está contratualmente obrigado, a cuidar da sua autorrealização, 

autodesenvolvimento profissional e manutenção da empregabilidade, tomando, em 

cada momento, as decisões que lhe competem, dentro dos limites do quadro normativo 

em que se integra. Ao direito, expressamente consagrado no artigo 24.º do EMFAR, em 

relação ao “desenvolvimento, valorização e progressão na carreira”, a concretizar no 

respeito pelos princípios que orientam o desenvolvimento profissional dos militares 

(Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, artigo 123.º), deve corresponder, por parte 

destes, um compromisso de se empenhar na referida concretização. Ocorre, também, 

em relação ao ensino e formação em contexto militar, orientados para satisfazer as 

necessidades das FFAA, sendo, no entanto, responsabilidade conjunta, da organização, 

enquanto patrocinadora, e do militar, “a quem se exige empenho e vontade de 

aperfeiçoamento” (artigo 75.º). 

No capítulo seguinte continuam a ser abordadas, de forma complementar, as práticas 

de gestão nas FFAA em relação aos militares contratados ao ser caraterizado o modelo 

de serviço militar contratado, nas dimensões “estruturação” e “gestão”. 

 SÍNTESE CONCLUSIVA 

Este segundo capítulo constitui a primeira parte da revisão normativa, teórica e empírica 

dos subtópicos de investigação da tese, que fica completa com a revisão inscrita nos 

quatro capítulos seguintes, e que, em conjunto, sustentam a investigação de campo. 

A caraterização que se faz do contexto militar, para esta investigação, permite identificar 

algumas particularidades, destacando-se a conceção normativa de “condição militar”, 

pressuposto essencial que descreve formalmente a especificidade da carreira militar, 

numa dupla lógica, funcional e comportamental. Esta construção remete para valores, 

códigos de conduta e práticas de referência incutidos nos militares por um complexo e 

sistemático processo de socialização e aculturação, o que, por sua vez, concorre para 

uma identidade coletiva, que se sobrepõe ao individual, em prol da segurança e bem-

estar da comunidade que os militares prometem defender, em contraciclo com valores 

cultivados numa sociedade hedonística, onde domina o individual, o imediato e o lucro. 

Faz-se, depois, referência ao debate conduzido pelos clássicos em relação às teorias 

explicativas da profissão militar e à atualização e à transferência que os investigadores 

portugueses fazem para o contexto militar nacional. Sobressai o modelo explicativo 
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institucional / ocupacional de Moskos que, não obstante críticas e vulnerabilidades, pode 

ajudar a explicar as razões de ingresso nas fileiras das FFAA e as saídas prematuras. 

Destaca-se, de seguida, a concetualização efetuada em torno dos tipos de carreira e do 

seu desenvolvimento, na perspetiva organizacional e individual e respetivo contraponto 

com o contexto militar. Evidencia-se, em oposição às principais tendências atuais (e.g., 

carreiras proteanas), uma conceção de carreira militar de matriz essencialmente vertical, 

enquanto percurso longo e variado, estreitamente ligada a uma profissão (a profissão 

militar), relativamente bem definida do ponto de vista normativo, o que significa uma 

identificação com as carreiras organizacionais ou institucionalizadas, em que as 

variáveis de gestão são definidas e controladas pela organização, deixando ao arbítrio 

individual uma margem muito reduzida. Embora seja esta a conceção geral aplicada aos 

cidadãos que optam pelo RV/RC nas FFAA Portuguesas, parece relevante que o 

percurso profissional destes cidadãos seja perspetivado para além do tempo em que 

ficam nas fileiras, assumindo-se também uma perspetiva proteana, ainda que mitigada, 

dada a necessidade em preparar, desde cedo, para a reinserção no mercado de 

trabalho externo às FFAA. Esta questão é também explorada nos capítulos seguintes. 

Posteriormente, é dado espaço à discussão sobre âncoras de carreira e contrato 

psicológico, dada a relevância destas conceções em contexto militar. Admite-se que 

estudos em torno das orientações de carreira em relação aos jovens portugueses 

possam ajudar a compreender melhor os motivos que os levam a candidatar-se, ou não, 

ao regime de contrato nas FFAA e, posteriormente, a permanecer nas fileiras até ao 

limite de tempo permitido por lei. De forma similar, não obstante todos os estudos que 

têm sido conduzidos sobre os motivos que induzem saídas antecipadas das fileiras, a 

não concretização das âncoras de carreira, associada à eventual perceção de quebra / 

rutura do contrato psicológico, pode ajudar a clarificar os motivos da saída dos militares 

RV/RC e a preparar melhor a organização militar para mitigar este problema. 

A revisão teórica abreviada sobre as teorias motivacionais e as atitudes sociais em 

relação ao trabalho conduz a uma sistematização em dois agrupamentos – teorias de 

conteúdo e teorias de processo – cuja análise permite melhorar a perceção sobre as 

razões que levam os cidadãos a ingressar nas FFAA, a aumentar a sua permanência 

nas fileiras ou, em sentido inverso, a promover saídas antecipadas. Uma reflexão 

complementar permite destacar algumas teorias com maior aplicabilidade aparente ao 

contexto militar e ao caso de estudo, a confirmar posteriormente: as teorias de conteúdo 
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Hierarquia das Necessidades, Dois Fatores, e ERG / ERC; e as teorias de processo 

Equidade, Avaliação Cognitiva, e Expetativa. 

A última reflexão do capítulo incide sobre algumas práticas de gestão, aplicáveis à 

análise e gestão das particularidades e mitigação das disfunções associadas às três 

grandes dimensões da investigação – recrutamento, retenção e reinserção –, aspeto a 

desenvolver em pormenor posteriormente. Para isso, assume-se como central uma 

integração ao nível dos papéis e das responsabilidades entre organização e indivíduos 

e a necessidade da satisfação simultânea dos objetivos organizacionais e das 

orientações de carreira (perspetiva interna) dos militares RV/RC das FFAA Portuguesas. 
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3. SERVIÇO MILITAR EM REGIME DE CONTRATO NAS FORÇAS ARMADAS 

PORTUGUESAS. REVISÃO NORMATIVA 

 INTRODUÇÃO 

Neste terceiro capítulo procede-se a uma revisão da evolução normativa do serviço 

militar nas FFAA Portuguesas e das principais consequências para a organização e para 

os militares. Revê-se sumariamente o percurso que conduziu, a nível nacional, à 

suspensão do modelo de conscrição e à profissionalização do serviço militar, refletindo-

se sobre os motivos e a natureza das mudanças, o que veio a constituir uma verdadeira 

alteração de paradigma no âmbito da captação e da gestão dos militares não 

permanentes. Analisa-se a variação dos níveis de recrutamento e apresenta-se o perfil 

do novo militar profissional. Posteriormente, carateriza-se, na perspetiva normativa e 

funcional, o atual modelo de serviço militar contratado e a mais recente versão do regime 

de incentivos / regulamento de incentivos (RI) que lhe está associada, aprovado em 

2018. Por fim, aborda-se o novo regime de contrato especial, extensão do regime de 

contrato normal até aos 18 anos de serviço, cuja finalidade principal é aumentar a 

capacidade de retenção de militares nas fileiras. 

 A EVOLUÇÃO DO MODELO DE SERVIÇO MILITAR EM PORTUGAL E A 

OPÇÃO PELO VOLUNTARIADO 

 O FIM DA CONSCRIÇÃO EM PORTUGAL: OS MOTIVOS E A 

NATUREZA DA MUDANÇA 

 OS MOTIVOS 

A essência da guerra alterou-se após a II Guerra Mundial e a subsequente Guerra-fria. 

A dissuasão nuclear e as relações internacionais reduziram a possibilidade de uma 

guerra suportada em grandes efetivos e no envolvimento das populações (‘nação em 

armas’), dando lugar a conflitos convencionais regionais e de caráter limitado. Sem a 

ameaça da possibilidade de uma guerra generalizada sustentada com “exércitos de 

massas”, o sistema de conscrição tornou-se militarmente obsoleto (Flynn, 2002). 

O conceito de guerra continuou a alterar-se para os países ocidentais do espaço euro-

atlântico, desvanecendo-se, gradualmente, a perceção da ameaça militar direta sobre 

as respetivas fronteiras. As forças militares passam a ser envolvidas, de forma gradual, 

fora dos seus próprios territórios, em apoio à política externa do Estado. O maior desafio 
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para a segurança passou a ser atuar em “determinadas regiões da sua periferia, no 

sentido de restabelecer a paz e de as estabilizar numa lógica multilateral” (Santos, 2000, 

p. 46, como citado por Ferreira, 2017a, p. 25, 2017b, p. 20). 

Pelo referido, na perspetiva dos motivos, a opção pela profissionalização “tem a ver com 

a questão mais geral da Guerra e com a perceção da ameaça e da noção de força 

armada” (Penedos, 1999, p. 26), ou seja, a abolição do sistema de conscrição prende-

se com questões de natureza geoestratégica e funcional militar, sendo que as condições 

que levaram à sua utilização deixaram de constar do novo contexto internacional. 

A partir de 1995, decorrente de decisão política, as FFAA Portuguesas passam a 

participar nas designadas ‘novas missões’, de apoio à paz e humanitárias, atuando fora 

das tradicionais fronteiras de soberania e em ambiente multinacional e multicultural. 

Esta participação coincide temporalmente com uma acentuada redução da permanência 

dos conscritos nas fileiras, o que ajuda, social e politicamente, a consolidar a perceção 

de que o regime de conscrição está obsoleto, conduzindo a FFAA profissionais22, 

caraterizadas por efetivos mais reduzidos e melhor preparadas e equipadas (Leal, 2004; 

Narciso, 1999; Penedos, 1999). A dimensão tecnológica, refletida na evolução dos 

sistemas de armas e dos equipamentos, prende-se com aspetos de natureza funcional 

e de modernização da força armada e é outro motivo que fundamenta, nos países 

ocidentais, o fim do SMO23 e a opção pela profissionalização (Narciso, 1999). 

Existem, também, motivos de cariz cultural e socioprofissional que sustentam o fim da 

conscrição, pela resistência associada à penalização da vida profissional dos indivíduos: 

face a um aumento da escolarização e a uma sociedade cada vez mais competitiva, os 

cidadãos consideram o SMO uma perda de tempo e razão de atraso no ingresso no 

mercado de trabalho (Associação dos Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, 1997). 

O facto de o SMO ser cada vez menos universal introduz um fator de iniquidade, difícil 

de resolver, pela injustiça que cria em relação a cidadãos da mesma idade que não são 

chamados para o serviço militar (Matos & Bacalhau, 2001). Consolida-se na sociedade 

a ideia de que o SMO constitui um “imposto de cidadania”, que afeta apenas alguns 

“contribuintes”, deixando de fora um grande número de homens e os cidadãos que, pelo 

                                            
22 No âmbito desta investigação, “FFAA profissionais” significam forças militares que não recorram ao 
sistema de conscrição para a obtenção de meios humanos (Francisco, 2019), designadamente para o seu 
funcionamento e cumprimento das missões atribuídas pelo poder político. 
23 Posteriormente designado por Serviço Efetivo Normal (SEN). 
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género, não são sujeitos à conscrição, ou seja, todas as mulheres (Ferreira, 2017). 

Refletindo sobre os motivos de natureza social, Flynn (2002) acrescenta que, embora a 

resistência ao modelo de conscrição tenha sido, ao longo do tempo e em cada país, 

mitigada pelo consenso obtido entre o poder político e a população relativamente à sua 

necessidade, posteriormente, a resistência social foi-se sobrepondo à necessidade de 

manutenção efetiva do modelo anterior. 

Da revisão efetuada pode concluir-se que são motivos de natureza geoestratégica, 

sociocultural, política, tecnológica e funcional que, em conjunto, em Portugal e na 

maioria dos países ocidentais, sustentam o fim da conscrição e apoiam a opção pela 

profissionalização. Na Ilustração 6 sistematizam-se estes motivos. 

 

Ilustração 6 - Motivos que sustentam a opção pela profissionalização (Adaptado de Santos, 2015, p.317). 

Durante o debate público sobre a opção pela profissionalização, Vaz (2002, p. 236-251) 

avalia, a partir de um modelo de análise proposto por David Martelo, algumas vantagens 

do modelo profissional, as quais se sintetizam no diagrama da Ilustração 7. 
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Ilustração 7 - Vantagens da profissionalização. (Construção nossa a partir de Vaz, 2002, pp. 236-251). 

Não obstante as vantagens de umas FFAA profissionais, baseadas exclusivamente no 

voluntariado, especialmente em relação à capacidade e níveis de prontidão, apenas 

cinco anos após a abolição do SMO, Francisco (2009) reconhecia que seria essencial 

ponderar nos riscos de insucesso do novo modelo devido à persistente escassez de 

recursos que já se fazia sentir. A dúvida sobre a disponibilidade de mão-de-obra militar, 

uma das maiores preocupações em torno da profissionalização, aconselhava cuidados 

permanentes desde o recrutamento à saída das fileiras, aspetos que exigiriam um 

empenhamento institucional a todos os níveis e uma gestão de elevada qualidade 

(Francisco, 2009; Joenniemi, 2006). 

 A NATUREZA DA MUDANÇA 

As consequências da passagem da conscrição à profissionalização incidem, com 

particular ênfase, nos contextos militar e social. Para as FFAA Portuguesas, constitui 

uma das maiores transformações dos últimos anos e uma mudança radical em muitas 

vertentes do seu funcionamento. Esta mudança começa por conduzir a um novo modo 

de relacionamento entre FFAA e mercado de trabalho, exigindo-se capacidade efetiva 

de projetar a imagem da organização e divulgar a oferta de “trabalho”, ao mesmo tempo 

que, internamente, se procuram adotar novas práticas de gestão, designadamente ao 

nível da seleção, do acolhimento e da capacitação dos “novos” militares. 

No modelo de conscrição, o conceito de ‘mercado de trabalho’ não tinha praticamente 

valor objetivo, na medida em que “O quadro legal então vigente impunha a passagem 

dos cidadãos pelas fileiras (…), constituindo-se a Nação como o ‘mercado de trabalho’. 
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A Instituição Militar limitava-se a receber os mancebos à porta dos quarteis para a 

prestação do serviço militar” (Santos, 2015, p. 301). No mesmo sentido, os estudos de 

mercado e as preocupações na atração e na retenção de recursos humanos eram, por 

isso, dispensáveis, dado que o ‘mercado’ respondia sempre às necessidades. 

Mais recentemente, acompanhando a tendência dos países ocidentais, as novas formas 

de serviço militar criam a possibilidade de acolherem mulheres nas FFAA Portuguesas, 

em contraposição com o modelo de conscrição (Lei n.º 22/1991, de 19 de junho; 

Decreto-Lei n.º 143/1992, de 20 de julho), o que torna necessário concretizar 

adaptações ao nível do recrutamento e da seleção (e.g., perfis complementares), bem 

como do acolhimento e vivência em contexto militar, com reflexos nas infraestruturas, 

nas atitudes e comportamentos e nas próprias mentalidades dos militares. 

Carrilho (1990) e Carreiras (2002, 2006) aludem a estas alterações organizacionais, 

físicas e mentais, em vários estudos onde abordam a questão das mulheres nas FFAA 

Portuguesas e em outros países e discutem a sua integração no contexto castrense 

numa perspetiva de igualdade socioprofissional, sublinhando a necessária adaptação 

em infraestruturas, no modelo de recrutamento e seleção, no acesso às diferentes áreas 

funcionais e nas dinâmicas interpessoais e culturais que decorrem dessa integração. 

Já antes, Carrilho (1990, p. 36) sublinhava a “identificação tradicional soldado-homem” 

para justificar a exclusão das mulheres do SMO nos vários países, conduzindo a 

desigualdades, particularmente no que se refere à “entrada na vida profissional civil” dos 

homens, o que nunca foi resolvido com a intenção política de um serviço cívico para os 

jovens dispensados do serviço militar, dada a “difícil exequibilidade material” da 

medida24 (p. 89). Durante o período de transição (entre 1991 e 2004), em que coexistiu 

um sistema misto, de conscrição e voluntariado, continuaram a colocar-se questões de 

igualdade de género no acesso às FFAA, não obstante a redução da necessidade de 

conscritos. Mais recentemente, com a entrada das mulheres nas fileiras das FFAA 

Portuguesas, o tema “desigualdade no ingresso” desloca-se para o “acesso às áreas 

funcionais”, com particular referência às armas combatentes. 

Era também necessário ajustar infraestruturas para garantir uma adequada privacidade 

e vivência diária, e prever fardamento e equipamento apropriado à condição feminina, 

salvaguardando as questões da maternidade e da família, tidas por alguns como 

                                            
24 A difícil exequibilidade prendia-se com a dificuldade de eleger um serviço cívico de larga escala para que 
pudesse ser generalizável, com utilidade social e sem criar desequilíbrio no mercado de trabalho. 

https://dre.tretas.org/dre/26922/
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incompatíveis com o serviço militar (Segal, 1988, 2006). Mady Segal chega mesmo a 

considerar que pode existir um conflito entre as instituições militar e a familiar (1988). 

Estas perspetivas são sintomáticas das reservas em relação ao ingresso das mulheres 

nas forças militares e ao acesso a algumas áreas funcionais. Por isso, Carrilho (1990, 

p. 88) reconhece que, quando aos fatores objetivos (e.g., adaptações organizacionais) 

se associam fatores subjetivos, ideológicos e culturais, a questão da integração das 

mulheres torna-se ainda mais complexa. 

Numa perspetiva complementar, a “natureza da mudança” que constitui uma opção 

exclusiva pelo voluntariado reflete-se ao nível da perda de algumas funções sociais e 

políticas atribuídas ao SMO, materializada num novo tipo de relação do cidadão com a 

Sociedade e o Estado, mais distante e de menor implicação em termos das respetivas 

corresponsabilidades, como considera Lecomte (2006) em relação ao caso francês. 

Não estando em causa questões de escolarização com a relevância do passado25, a 

atual LSM continuar a prever como um dos objetivos do serviço militar a valorização dos 

cidadãos (Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro, n.º 3, art.º 1.º). Por outro lado, a perda 

de contacto dos cidadãos com o contexto militar potencia o distanciamento dos jovens 

em relação aos assuntos de Defesa e de alguns valores sociais e comunitários, embora 

esta perspetiva não seja consensual entre os autores que têm refletido sobre a 

prestação do serviço militar. 

 EVOLUÇÃO NORMATIVA DO MODELO DE SERVIÇO MILITAR EM 

PORTUGAL ENTRE 1991 E 2004 

O processo reorganizativo das FFAA após 1993, o redimensionamento de efetivos, a 

racionalização de estruturas e a modernização compatível com os compromissos 

internacionais de forma a responder a um aumento da exigência e da prontidão das 

forças (Ribeiro, 2017), bem como o acolhimento das caraterísticas “expedicionária”, 

“conjunta” e “tecnológica” na organização da força militar (Santo, 2014), marcam uma 

viragem importante na evolução do serviço militar em Portugal. Neste sentido, durante 

a década de 90 do século XX, o quadro jurídico-funcional que enquadra o papel das 

FFAA Portuguesas experimenta varias alterações, culminando com a edificação, em 

                                            
25 Azeredo (1997) considera que “O Serviço Militar Obrigatório, nas condições do seu tempo, prestou à 
Nação incalculáveis serviços ao nível da alfabetização, da formação cívica e cultural e da promoção 
profissional e até social de muitas gerações de mancebos” (pp. 94-95). 
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1999, do atual modelo de serviço militar, suportado por um sistema de voluntariado (Lei 

n.º 174/1999, de 21 de setembro). 

A LSM, publicada em 1987 (Lei n.º 30/1987, de 7 de julho), e o respetivo Regulamento 

(RLSM), aprovado em 1988 (Decreto-Lei n.º 463/1988, de 15 de dezembro), estipulam 

que o tempo de serviço militar, na modalidade “Serviço Efetivo Normal” (SEN), 

expressão que substitui a designação SMO, passa a ter uma duração até 15 meses no 

Exército e até 20 na Marinha e Força Aérea (Lei n.º 30/1987, de 7 de julho, art.º 27.º, n.º 

1). O período de sujeição às obrigações militares passa a ser dos 18 aos 38 anos de 

idade (art.º 5.º, n.º 4), e o momento da incorporação alterado dos 21 para os 20 anos de 

idade (art.º 24.º, n.º 2). 

Após a aprovação da LSM de 1991 (Lei n.º 22/1991, de 19 de junho), o modelo de 

serviço militar transforma-se num sistema misto, recorrendo à conscrição e ao 

voluntariado. É, por outro lado, um modelo transitório, cujo lapso de tempo de quase 15 

anos (entre 1991 e 200426) liga os dois modelos (Lei n.º 30/1987, de 7 de Julho; Lei n.º 

174/1999, de 21 de setembro). 

O período transitório inicial do processo de profissionalização das FFAA Portuguesas 

tem a duração de dez anos, entre 1991 e 1999. Com a LSM de 1991 (Lei n.º 22/1991, 

de 19 de junho) e o respetivo Regulamento (Decreto-Lei n.º 143/1992, de 20 de julho), 

o tempo de sujeição às obrigações militares é novamente reduzido para o período dos 

18 aos 35 anos de idade, o SEN passa para quatro meses, com a possibilidade de 

extensão até aos oito meses no Exército e aos 12 meses na Marinha e na Força Aérea, 

e é introduzida a prestação do serviço militar voluntário para as mulheres. 

Durante o período transitório final, entre 2000 e 2004, na sequência da IV revisão da 

constitucional, em 1997 (Lei Constitucional n.º 1/1997, de 20 de setembro), coexiste um 

SEN de quatro meses com os regimes de voluntariado e de contrato. Esta revisão 

constitucional conduz à aprovação da nova LSM, em 1999 (Lei n.º 174/1999, de 21 de 

setembro) e, um ano depois, ao respetivo regulamento (Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 

de novembro), a partir do que se estabelece definitivamente o novo modelo de serviço 

militar, baseado exclusivamente em voluntários, em tempo de paz. 

                                            
26 A conscrição termina formalmente em 18 de novembro de 2004, embora não tenha havido já qualquer 
incorporação de conscritos nesse ano. 

https://dre.tretas.org/dre/26922/
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A nova LSM e o respetivo regulamento, para além da extinção do SEN no prazo de 

quatro anos, prevê a introdução do Dia da Defesa Nacional (DDN), iniciativa que 

constitui uma inovação, com significado institucional, a partir do que se pretende 

“sensibilizar a juventude portuguesa para a temática da DN [Defesa Nacional] e divulgar 

o papel das FA [Forças Armadas].” (Leal, 2004, p. 217). 

Durante o período transitório, as alterações à LSM são acompanhadas de mudanças no 

estatuto de carreira dos militares, designadamente em 1999 (Decreto-Lei n.º 236/1999, 

de 25 de junho), com a incorporação de capítulos com disposições normativas 

específicas relativas aos novos regimes de prestação de serviço militar. 

Na Ilustração 8 sintetiza-se a evolução do quadro jurídico-normativo da prestação do 

serviço militar em Portugal durante o período de transição, de 1991 a 2004, para o novo 

modelo baseado exclusivamente em voluntários, cujo essencial foi antes revisto. 

  
Ilustração 8 - Evolução do quadro normativo do serviço militar em Portugal até 2004. (Construção nossa). 

Além das alterações sintetizadas na Ilustração 8, as modificações à LSM de 1999 e ao 

Regulamento de 2000 (Lei Orgânica n.º 1/2008, de 6 de maio; Decreto-Lei n.º 52/2009, 

de 2 de março) estabelecem o recenseamento militar automático por transferência de 

informação da Base de Dados do Ministério da Justiça para o MDN. Estes dois diplomas 

concretizam ainda o alargamento do DDN, com carácter obrigatório, ao género feminino. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1999/06/146A00/37923843.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/06/146A00/37923843.pdf
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 POLÍTICA DE INCENTIVOS AO SERVIÇO MILITAR NOS REGIMES DE 

VOLUNTARIADO E CONTRATO 

A política de incentivos ao serviço militar em RV/RC responde a dois objetivos: (1) 

obtenção e fixação dos efetivos indispensáveis ao funcionamento e ao cumprimento das 

missões das FFAA; e (2) a sua posterior reinserção no mercado de trabalho externo às 

FFAA, desejavelmente mais qualificados. O diploma que aprova os incentivos é 

publicado em 2000, na sequência da LSM de 1999 (Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 

de dezembro), abrangendo, até 2018, altura em que foi aprovado um novo diploma, 

cinco grandes áreas de intervenção, como se resume na Ilustração 9. 

 

Ilustração 9 - Dimensões inscritas no diploma de 2000 do regime de incentivos ao serviço militar em RV/RC. 
(Adaptado de Santos, 2015, p. 317; Santos & Sarmento, 2017, p. 12). 

Decorrente da experiência recolhida, a versão inicial do regulamento de incentivos sofre 

depois transformações, em 2004 (Decreto-Lei n.º 118/2004, de 21 de maio) e em 2007 

(Decreto-Lei n.º 320/2007, de 27 de setembro) para suprir deficiências e acomodar 

alterações ocorridas em regimes jurídicos de referência, mantendo-se, no entanto, as 

mesmas cinco áreas de intervenção. Não obstante as alterações, em 2012 este diploma, 
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enquanto sustentáculo do novo modelo de prestação de serviço militar, encontrava-se 

praticamente esvaziado de sentido (Quadro 7), continuando a agravar-se até 2018, 

altura em que é aprovada uma nova versão, adiante discutida. 

Quadro 7 - Disfunções na aplicação do Regulamento de Incentivos de 2000. 

Incentivos Aplicabilidade (exemplos) Principais disfunções 

Apoio à obtenção 
de habilitações 
académicas 

˗ Estatuto do Trabalhador 
Estudante (ETE). 

˗ Contingentação de vagas (2,5% 
por par Universidade / Curso). 

˗ Épocas especiais de exame. 

˗ Poucas condições de apoio ao 
estudo. 

˗ A aplicação do ETE depende das 
U/E/O, das funções e das chefias. 

˗ Nem todas as vagas das 
Universidades são ocupadas. 

Apoio à formação e 
certificação profiss. 

˗ Certificação pontual. 
˗ Certificação da formação – em 

escala muito reduzida. 

Compensação 
financeira e material 

˗ As previstas no EMFAR. 
˗ Segue a evolução do regime 

aplicado aos militares dos quadros 
permanentes. 

Apoio à 
inserção/reinserção 
no mercado de 
trabalho 

˗ Subsídio de reinserção - 1/12 
por cada ano de serviço efetivo. 

˗ Subsídio de desemprego (30 
meses). 

˗ Contingentação de vagas para 
a GNR e PSP. 

˗ Critérios de privilégio no acesso 
à Função Pública (FP). 

˗ Contingentação de vagas para 
as FFAA (recrutamento interno). 

˗ Redução progressiva das prestações 
pecuniárias (subsídio de reinserção). 

˗ Subsídio de desemprego – para 
quem cumpre o tempo total (seis 
anos). 

˗ Subsídio ao apoio à criação do 
próprio emprego – NU. 

˗ Dificuldade de acesso à 
GNR/PSP/FP. 

˗ Apoios à contratação de jovens – NU 
˗ Admissão aos Quadros de Pessoal 

Civil das FFAA – NU (sem vagas). 

Apoio social 
˗ Ocorre nos mesmos termos dos 

quadros permanentes. ˗ Em progressiva redução. 

Legenda: EMFAR – Estatuto dos Militares das Forças Armadas; ETE – Estatuto do Trabalhador Estudante; FFAA – 
Forças Armadas; FP – Função Pública; GNR – Guarda Nacional Republicana; NU – não utilizado; PSP – 

Polícia de Segurança Pública; U/E/O – Unidades/Estabelecimentos/Órgãos. 

Fonte: Construção nossa, a partir de Santos (2012) e do Decreto-Lei n.º 320-A/2000. 

 GESTÃO DOS NÍVEIS DE RECRUTAMENTO NO PERÍODO DE 

TRANSIÇÃO 

As missões atribuídas e o funcionamento contínuo das FFAA, bem como a sua matriz 

estrutural, marcadamente hierárquica, obrigam à existência de um elevado número de 

efetivos jovens nos baixos escalões, geralmente com caráter não permanente. Admitia-

se que o novo modelo de prestação do serviço militar iria permitir uma “capacidade” de 

renovação quase imediata. No entanto, como adiante se expõe, cedo se percebe que 

existem dificuldades em recrutar (Francisco, 2009; Monteiro, 2003). 

Antes da análise dos efetivos durante o período de transição, importa definir o conceito 

de recrutamento utilizado em contexto militar nacional, comparando-o com a conceção 

refletida na literatura e aplicado às outras organizações. “A LSM define o recrutamento 
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militar como o conjunto de operações necessárias à obtenção de meios humanos para 

ingresso nas Forças Armadas” (Pereira & Serra, 2019, p. 54; Santos & Sarmento, 2017, 

p. 5). Como uma das modalidades, o “recrutamento normal tem por finalidade a 

admissão de cidadãos com o mínimo de 18 anos de idade, que se proponham prestar, 

voluntariamente, serviço militar efetivo nas Forças Armadas” (Lei n.º 174/1999, de 21 de 

setembro, art.os 7.º e 13.º27, como citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 5). 

A operacionalização do conceito de “recrutamento normal” faz-se de forma faseada, 

desde a candidatura28, as provas de classificação e seleção, até ao alistamento nas 

fileiras29, a que correspondem determinados procedimentos descritos na lei (Lei nº. 

174/99, art.os 14.º a 17.º) e aplicados pelos ramos das FFAA. 

Caetano e Vala (2007) sugerem uma conceção mais restrita de recrutamento, centrada 

na obtenção de “matéria-prima” para a fase da seleção: “um processo de atração de 

candidatos” que reúnem condições para desempenhar uma dada função, onde a 

divulgação é considerada uma “tarefa básica” do recrutamento, tal como a “triagem 

inicial dos candidatos através da verificação das qualificações”” (Santos & Sarmento, 

2017, p. 5). Enquanto a tónica da aproximação por Caetano e Vala reside no “processo 

de atração”, e na “divulgação”, no recrutamento para as FFAA, concetualmente mais 

abrangente, são incluídas as fases referidas, não sendo focada explicitamente a 

questão da divulgação, a qual em contexto militar requer, no entanto, uma cobertura ao 

nível nacional. 

O facto de, normativamente, a divulgação não fazer parte explícita do processo de 

recrutamento tende a ser percebida como um problema “externo” às FFAA. Só mais 

recentemente foram ajustadas estruturas para desempenharem esse papel, embora, 

quase sempre providas com pessoas em regime de acumulação com outras funções, o 

que demonstra que havia uma consciência pouco consolidada sobre o valor da difusão 

da oferta de trabalho das FFAA. Se, no caso da conscrição, o caráter obrigatório retira 

às FFAA participação na divulgação, transferindo-a para a Nação, o novo modelo exige 

capacidade de disputar o mercado de trabalho em paridade com outras organizações. 

                                            
27 Na Lei 30/87 (LSM) o recrutamento para a prestação militar voluntária é designado “recrutamento 
especial”, em contraposição com o “recrutamento geral, para a prestação do serviço efetivo normal relativo 
aos cidadãos conscritos ao serviço militar” (Lei n.º 30/1987, de 7 de julho, art.º 8.º).  
28 Durante a conscrição, a primeira fase do recrutamento militar é o “recenseamento militar”. A “candidatura” 
é apenas aplicável ao recrutamento de voluntários (Lei n.º 30/1987, de 7 de julho, art.º 8.º). 
29 No modelo de conscrição, a terceira fase do processo de recrutamento militar é designada por 
“distribuição e alistamento” (Lei n.º 30/1987, de 7 de julho, art.º 8.º). 
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Atendendo ao quadro legal da nova LSM (Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro), a 

conscrição seria eliminada num prazo de quatro anos (até novembro de 2004) e o 

número de conscritos progressivamente reduzido consoante os efetivos em RV/RC nas 

fileiras. Esta concretização é precedida de um primeiro período transitório (entre 1991 

e 1999), onde existe um sistema misto, coexistindo o SEN e o sistema de voluntariado, 

durante o qual, para resolver falhas de voluntários, bastaria aumentar os efetivos em 

SEN30. Na Ilustração 10 mostra-se a evolução dos efetivos em RV/RC durante os dois 

períodos de transição, preparatório (entre 1991 e 1999) e final (de 2000 a 2004). 

 
Ilustração 10 - Evolução dos efetivos em RV/RC durante o período transitório. (Adaptado de Coelho, 2007, 2011). 

No gráfico da Ilustração 10 mostra-se que entre 1991 e 1995 os efetivos afetos ao SMO 

diminuíram e os efetivos voluntários cresceram, como mais explicitamente se demonstra 

na Tabela 1. A partir daí, e até 1999, os efetivos das duas formas de prestação de 

serviço militar reduziram continuamente, embora de forma mais acentuada os efetivos 

em SMO. Após 1999, com exceção de 2002, os efetivos do SMO continuaram a 

decrescer até 2004, mas os efetivos em RV/RC não compensaram esta “quebra”. 

Tabela 1 - Evolução dos efetivos RV/RC das FFAA entre 1991 e 2004. 

Tipo de serviço 
Ano 

1991 1995 1999 2003 2004 

SMO 50166 37418 25762 3768 0 

RV / RC 1733 19969 15436 17447 19060 

Total FFAA 51899 57387 41198 21215 19060 

Fonte: Construção nossa, a partir de Coelho (2007, 2011). 

                                            
30 Estava inclusivamente prevista a sua extensão, até oito meses (no Exército) ou 12 meses (na Marinha e Força Aérea).  
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Durante o segundo período de transição (entre 1999 e 2004), a principal fonte de 

recrutamento do RV/RC continua a ser o universo de militares convocados para o SMO. 

A partir de 2004, a fonte é unicamente externa, o mercado de trabalho fora das FFAA, 

em relação ao que era expectável que a organização tivesse, em tempo, adaptado o 

processo de recrutamento à nova realidade. A situação era similar a 2003, em que havia 

um quadro de incentivos com elevado grau de incumprimento, uma reduzida atratividade 

e políticas de informação e marketing praticamente inexistentes (Monteiro, 2003). 

 EVOLUÇÃO DE PERFIS: DO MILITAR CONSCRITO AO MILITAR 

CONTRATADO  

A evolução do contexto político-estratégico e sociocultural e os desafios do ambiente 

operacional onde as FFAA atuam, como instrumento da política externa do Estado (e.g. 

novas missões no âmbito da gestão de crises; de cariz humanitário; da diplomacia 

preventiva) requerem perfis com competências complementares, a aplicar aos militares 

nas novas formas de prestação de serviço (RV / RC). A sofisticação e complexidade 

tecnológica reforça esta necessidade, ao requer uma formação técnico-tática mais 

exigente para operar os novos sistemas de armas e equipamentos (Teixeira, 1999). 

Estas exigências do contexto e os requisitos assumidos para os perfis de competências, 

face ao novo modelo de prestação de serviço militar, são também apresentados como 

os principais motivos da elaboração e aprovação da nova LSM e dos novos incentivos, 

“afetando às forças armadas melhores recursos humanos, mais disponíveis e de maior 

aceitabilidade ao nível da nossa sociedade” (Gama, 1999, p. 11). 

Hoje não se pede apenas aos militares que saibam usar os meios bélicos na violência 

organizada, exige-se que saibam criar condições para “manter a paz onde um conflito 

ainda não eclodiu, e criar as bases de uma sociedade que privilegie a solução pacífica 

dos conflitos” (Clavel, 2000). Na expressão de Jesuíno, “espera-se agora que os 

militares sejam competentes, não apenas a combater o inimigo, mas também a gerirem 

conflitos entre cidadãos e clientes num contexto supranacional” (Jesuíno, 2000, como 

citado por Santos, 2016). 

O novo papel das FFAA no âmbito da defesa e segurança implica, assim, a ampliação 

do anterior perfil do militar: ao velho “cidadão-soldado”, hoje melhor preparado e 

equipado, exige-se que seja um “construtor da paz”, um “diplomata” e um “agente 

humanitário”, com “altos níveis de experiência técnico-profissional, dificilmente 

atingíveis no regime conscricional.” (Gameiro, 1999, p.164). 
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Este novo perfil do militar contratado tenderá para um maior equilíbrio de género e 

deverá corresponder, nas categorias de oficial e sargento, a um enriquecimento de 

qualificações nas áreas da diplomacia, conciliação e negociação, política e sociologia, 

devendo ter competências em “relações internacionais, assuntos jurídicos, estratégia, 

sociologia, gestão, economia, história, multiculturalismo, conhecimentos linguísticos e 

relações humanas” (Rodrigues, 2002, pp. 42-43). 

 O ATUAL REGIME DE CONTRATO NAS FORÇAS ARMADAS 

PORTUGUESAS 

Depois de revisto o modelo do “serviço militar conscrito” e a sua evolução para um 

modelo exclusivamente voluntário, carateriza-se agora, com maior pormenor, na 

perspetiva normativa e funcional, o regime de contrato em vigor e as versões de 2018 

do regime de incentivos e do “regime de contrato especial”. 

 DISTINÇÕES CONCETUAIS COMPLEMENTARES 

Antes de se rever a estruturação normativa do regime de contrato, importa definir e 

delimitar alguns conceitos estruturantes da investigação. Após a revisão do conceito de 

recrutamento e as respetivas fases, abordam-se agora os conceitos de serviço militar e 

os regimes de voluntariado e de contrato, tidos numa perspetiva atual. 

Pela Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro, “o serviço militar integra-se no contributo para 

a defesa nacional, no âmbito militar, a prestar pelos cidadãos portugueses…” (art.º 1.º), 

podendo assumir várias formas: “a) Serviço efetivo nos quadros permanentes; b) 

Serviço efetivo em regime de contrato, nas suas várias modalidades; c) Serviço efetivo 

em regime de voluntariado; d) Serviço efetivo decorrente de convocação ou mobilização 

(Decreto-Lei n.º 90/2015, art.º 3.º)” (Santos & Sarmento, 2017, p. 4). Não é tratado na 

presente tese o serviço efetivo previsto nas alíneas a) e d). 

Nos termos da Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro, foram já definidos os regimes de 

“voluntariado” (art.º 3.º, n.º 5)31 e de “contrato” (art.º 3.º, n.º 4)32. Por sua vez, distingue-

                                            
31 A formulação da LSM, de 1987, previa a possibilidade de um período de tempo superior (18 meses) para 
esta forma de prestação de serviço (Lei n.º 30/1987, de 7 de julho, art.º 4.º). 
32 A formulação anterior, inscrita na LSM, de 1987, era ligeiramente diferente, na medida em que ligava esta 
forma de serviço ao SMO, compreendendo o serviço efetivo militar pelos “cidadãos que, tendo cumprido o 
serviço efetivo normal, continuam ou regressam voluntariamente ao serviço por um período de tempo 
limitado, com vista à satisfação de necessidades das Forças Armadas ou ao seu eventual recrutamento 
para os quadros permanentes” (Lei n.º 30/1987, de 7 de julho, art.º 4.º). 
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se entre “regime de contrato normal” (RC), com duração até seis anos, e “regime de 

contrato especial” (RCE), extensível até aos 18 anos. Durante o desenvolvimento da 

tese o regime de voluntariado (RV) é também considerado, aparecendo frequentemente 

associado ao regime de contrato (RV/RC) – dado que nem sempre os diplomas legais 

separam as duas realidades e porque a realidade dos ramos é distinta, não é possível, 

em todos os casos, recolher dados estatísticos e empíricos exclusivos do RC. 

Outros dois conceitos estruturantes em contexto militar são a retenção e a reinserção 

socioprofissional. A retenção surge associada à capacidade de a organização manter 

(ou fixar), por um período de tempo, razoável, um determinado número de militares, 

para responder a necessidades concretas (NATO, 2007, p. D-2, Santos & Sarmento, 

2019d). Numa perspetiva de gestão, este lapso de tempo tem a ver com aspetos 

funcionais de desempenho dos militares, a proficiência (individual e de grupo) e a 

necessidade de retorno do investimento efetuado com formação e treino. 

O conceito de reinserção prende-se, sobretudo, com a saída das FFAA e a “transição 

para a vida civil” e a respetiva integração no mercado de trabalho externo das FFAA33, 

assumindo uma perspetiva socioprofissional34, com o apoio do Estado (Decreto-Lei n.º 

76/2018, de 11 de outubro). Em 2008 foi criado o Centro de Informação e Orientação 

para a Formação e o Emprego (CIOFE), integrado na Divisão de Incentivos e 

Reinserção Profissional (DIRP) da DGRDN, cuja missão geral é “apoiar os militares e 

ex-militares na sua fase de transição para a vida civil, disponibilizando para o efeito um 

conjunto de serviços que lhes possibilitem um adequado percurso formativo e uma 

orientação eficaz para o emprego” (CIOFE, 2019; Santos & Sarmento, 2017, p. 15). 

Os três principais conceitos da investigação – “recrutamento (que inclui a divulgação), 

retenção (fixação de efetivos nas fileiras) e reinserção (de natureza socioprofissional) 

–, quando articulados e associados aos correspondentes fluxos de mobilidade de 

carreira nas FFAA, constituem um continuum…” de estadios e atividades que ajudam a 

perceber e explicar a opção dos cidadãos pelas FFAA em regime de contrato (Santos & 

Sarmento, 2019c, p. 112). Na Ilustração 11 apresentam-se esses conceitos e as suas 

relações. 

                                            
33 Uma parte, embora relativamente reduzida, da “reinserção” profissional pode ocorrer no âmbito das FFAA 
em outras formas de serviço militar (e.g., quadros permanentes), conforme está explícito na ilustração 11. 
34 Distingue-se da “inserção” dado que esta se refere à entrada na vida ativa após a saída do sistema de 
educação / formação para desempenhar uma dada atividade profissional. 
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Ilustração 11 - Principais dimensões do regime de contrato nas FFAA Portuguesas. (Construção nossa, a 
partir de Santos & Sarmento, 2019c, p. 112; do Decreto-Lei n.º 76/2018; da Lei n.º 174/1999). 

O recrutamento, em sentido amplo, integra, no âmbito do novo modelo de prestação 

de serviço militar, quer o recrutamento (sentido restrito) e a seleção, quer a análise de 

mercado, a montante, e o acolhimento/integração do cidadão na organização, a jusante. 

A reinserção pode ocorrer no mercado de trabalho interno às FFAA, correspondendo a 

uma nova “retenção” (por via de uma extensão de contrato, ou por ingresso nos quadros 

permanentes de militares e/ou dos quadros de civis), ou, na maior parte das situações, 

no mercado de trabalho externo às FFAA, assumindo neste caso várias configurações.  

Considera-se que a interdependência entre as três dimensões, se bem explorada, pode 

fomentar a captação de efetivos para as FFAA e a sua retenção nas fileiras, aspetos 

que são adiante revistos e explorados na parte prática da investigação. O “Regime de 

Incentivos”, com as suas quatro áreas de intervenção, atua como uma “variável 

mediadora” na operacionalização do referido continuum.  

 ESTRUTURAÇÃO NORMATIVA DO ATUAL MODELO DE SERVIÇO 

MILITAR EM REGIME DE CONTRATO 

A Lei n.º 11/89, de 1 de junho35 estabelece as Bases Gerais do Estatuto da Condição 

Militar, as quais constituem a fundação do modelo de serviço militar contratado em 

Portugal, normativo do início dos anos 90 do século transato, a que se associam depois 

                                            
35 “É com este diploma legal que se inicia o processo de elaboração do primeiro estatuto de carreira, o 
Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei 34-A/90), que integra, pela primeira vez, todos 
os militares das Forças Armadas” (Santos & Sarmento, 2017, p. 10). 
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outros diplomas estruturantes: (1) a Lei do Serviço Militar (Lei n.º 174/1999, de 21 de 

setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º1/2008, de 6 de maio); (2) o Regulamento da 

Lei do Serviço Militar (Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de novembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 52/2009, de 2 de março); (3) o Regulamento de Incentivos (Decreto-Lei 

n.º 76/2018, de 11 de outubro; e (4) o Estatuto dos Militares das Forças Armadas 

(EMFAR), Livro III, títulos I e II (Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, como citado por 

Associação de Praças, 2021, e por Santos e Sarmento, 2017, p. 5). 

Da análise documental integrada do enquadramento normativo resulta um constructo 

teórico sobre a prestação do serviço militar contratado, que se sintetiza na Ilustração 

12, cujos elementos principais, explícitos e implícitos, posteriormente descritos, se 

situam, no âmbito de cada categoria e inter-categorias profissionais, em torno da 

estruturação geral de carreira e do regime de incentivos que apoia a sua gestão. 

 

Ilustração 12 - Constructo teórico representativo das dimensões que estruturam o modelo de serviço militar em regime 
de contrato e que apoiam a sua gestão. (Adaptado de Santos & Sarmento, 2017, p. 11, 2018e, p. 37). 
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São elementos principais do constructo: 

 O dimensionamento dos quadros do pessoal adstrito ao regime de contrato em cada 

ramo, categoria e especialidade ou classe; 

 O conjunto geral de cargos e funções passível de ser desempenhado em cada 

ramo, categoria e especialidade/classe, ligados aos respetivos perfis de competências; 

 Os efetivos autorizados em cada ano para o serviço militar em RV/RC, de 

aprovação governamental e condicionados pelos orçamentos; 

 O processo de recrutamento e os respetivos critérios de acesso às FFAA no regime 

de contrato, associado: 

 A um perfil funcional genérico, de banda larga, ou perfis específicos das 

atividades que podem ser atribuídas aos militares contratados no âmbito de 

cada categoria (oficial, sargento e praça), “de distinção difícil em relação aos 

seus congéneres dos quadros permanentes” (Santos & Sarmento, 2017, p. 10); 

 Ao tipo de vínculo jurídico com a Instituição – o Estatuto dos Militares das 

Forças Armadas (Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio) dispõe, no seu art.º 

267.º, que “os militares em RC e RV são titulares de um vínculo de emprego 

público por tempo determinado, com as especificidades decorrentes do 

presente Estatuto” (Santos & Sarmento, 2017, p. 10); 

 Os mecanismos de gestão estabelecidos para regular a mobilidade funcional e a 

mobilidade geográfica (colocações e rotações), a que se associam: 

 Os referenciais dos cursos de formação profissional, inicial e contínua, para 

cada categoria e especialidade/classe; 

 O sistema retributivo e de apoio social, aplicável aos militares contratados, que 

é em tudo semelhante ao dos militares dos quadros permanentes; 

 Os mecanismos de progressão instituídos para o desenvolvimento de carreira; 

 A reinserção no mercado de trabalho externo à FFAA, perspetivada como a última 

fase do continuum “recrutar – reter – reinserir”, decorrente da transição para a vida 

civil e a sua inserção na situação de “reserva de disponibilidade” das FFAA; 

 Algumas particularidades, implícitas, sobre a capacitação e gestão das forças nos 

ramos, dadas as especificidades próprias das instituições e a natureza das missões, 

algumas delas de duplo uso, com aplicação civil e em apoio das populações. 

Na Ilustração 13 sintetiza-se o percurso padrão de carreira dos militares contratados, 

para as três categorias profissionais e destacando as possibilidades de mobilidade 

vertical intra e inter-categorias e a possibilidade de acesso aos quadros permanentes 
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dos ramos das FFAA. Em termos de mobilidade vertical, em cada categoria e durante 

os sete anos em que podem permanecer nas fileiras, os militares RV/RC têm a 

possibilidade de ascender na carreira, atingindo os postos descritos na Ilustração 13. 

 

Ilustração 13 - Desenvolvimento de carreira dos militares do regime de contrato normal. (Adaptado de Santos & 

Sarmento, 2019c, p. 110, a partir do Decreto-Lei n.º 289/2000; do Decreto-Lei n.º 90/2015; da Lei n.º 174/1999). 

O diploma que aprova o regime de contrato especial (Decreto-Lei n.º 75/2018, de 11 de 

outubro) prevê ainda que possam ser incluídos outros postos. 

A carreira do militar do regime de contrato normal está desenhada para um máximo 

de seis anos (e um mínimo de dois) de permanência nas FFAA (Decreto-Lei n.º 

289/2000, de 14 de novembro, art.º 45.º)36. O regime de contrato especial vem permitir 

aumentar o tempo de permanência, embora esteja prevista a sua aplicação apenas a 

algumas áreas funcionais. De forma pouco compreensiva, à data de 31 dezembro de 

2020, o diploma continua por regulamentar. 

Como se representa na Ilustração 13, para além do desenvolvimento de carreira em 

cada categoria profissional, existe a possibilidade de mobilidade de carreira inter-

categorias, dado que os militares do RC podem concorrer a uma categoria superior e, 

após seleção e curso inicial, são integrados nessa nova categoria. No caso das praças, 

esta transferência pode ocorrer para sargento e para oficial e, no caso dos sargentos, a 

mudança é permitida apenas para oficial. Estão também definidos os tempos de 

                                            
36 Para todos os cidadãos, o regime de contrato normal pode ser precedido de um período de um ano em 
regime de voluntariado, o que perfaz o máximo de sete anos (exclui-se o regime de contrato especial, 
apenas aplicável a algumas áreas funcionais). 
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permanência em cada patamar hierárquico e as modalidades de promoção (Decreto-Lei 

n.º 289/2000, de 14 de novembro). 

No caso dos militares do regime de contrato especial, de seguida revisto, a promoções, 

em cada categoria (a capitão, a primeiro-sargento ou a cabo-de-secção, no aplicável), 

ocorrem após seis anos no posto anterior (Decreto-Lei n.º 75/2018, de 11 de outubro, 

art.º 11.º). Como previsto estatutariamente, os militares RV/RC podem ainda concorrer 

aos quadros permanentes das FFAA (Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, art.º 3.º). 

 O REGIME DE CONTRATO ESPECIAL 

Alguns estudos recentes do MDN, dos ramos das FFAA e de investigadores autónomos, 

e respetiva discussão pública, têm vindo a requerer a atenção das entidades políticas e 

militares com responsabilidades na estruturação e aplicação do modelo de serviço 

militar RV/RC. Esta dinâmica tem permitido mobilizar esforços orientados para a 

introdução de alterações normativas, cujas implicações diretas no recrutamento de 

efetivos e na sua retenção nas fileiras estão, em alguns casos por avaliar. É o caso do 

novo diploma do regime de contrato especial, aprovado no final de 2018, (Decreto-

Lei n.º 75/2018, de 11 de outubro), o qual altera o anterior normativo de 2000. 

O regime de contrato especial decorre do disposto na Lei do Serviço Militar, na qual se 

prevê a possibilidade, com referência a necessidades reais dos ramos das FFAA, de 

existirem “situações funcionais cujo grau de formação e treino, tipo de habilitações 

académicas e exigências técnicas tornem desejável uma garantia de prestação de 

serviço mais prolongada” (Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro, art.º 28.º, n.º 3; Serviço 

Militar, 2021). A definição da duração de cada contrato, bem como a duração máxima 

deste novo regime é da responsabilidade do Chefe do Estado-Maior de cada ramo das 

FFAA, ponderados os “custos da formação” e a “expetativa de afetação funcional” do 

militar (Decreto-Lei n.º 75/2018, de 11 de outubro, art.º 3.º). Este novo diploma 

concretiza, assim, uma carreira de média duração, garantindo uma prestação de serviço 

até aos 18 anos37 e amplia o objeto de diplomas anteriores (Decreto-Lei n.º 130/2010, 

de 14 de dezembro; Decreto-Lei n.º 147/2015, de 3 de agosto), que incluíam apenas as 

áreas funcionais de “medicina”, “pilotagem de aeronaves” e “assistência religiosa”.  

                                            
37 Este limite inclui o tempo noutras formas de prestação de serviço militar (RV e RC). 
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Mediante a satisfação de condições prévias, o novo regime é acessível, quer aos 

militares do RV e do RC a prestar serviço efetivo, quer aos cidadãos integrados na 

“reserva de recrutamento” e na “reserva de disponibilidade” que, entretanto, tenham 

saído das fileiras, sendo instrumental para a obtenção de maior flexibilidade e 

estabilidade no recrutamento e gestão dos militares. O diploma garante um “regime de 

contrato de média duração”, de acordo com necessidades concretas, sendo o 

quantitativo máximo de efetivos para cada ramo das FFAA definido anualmente 

(Decreto-Lei n.º 75/2018, de 11 de outubro, art.º 3.º do preâmbulo) e, tal como no caso 

do regime de contrato normal, depende de condições financeiras. 

Este novo diploma procura incrementar, em maior extensão do que os normativos que 

regulam o RC, “a formação profissional em contexto militar, enquanto pilar essencia l da 

sustentabilidade do modelo profissional do serviço militar”, na medida em que promove 

“a equivalência e a transferibilidade das competências adquiridas e/ou desenvolvidas 

nas FFAA para o mercado de trabalho, com referência ao Quadro Nacional de 

Qualificações, aspeto este expressamente refletido no mais recente diploma que regula 

o regime de incentivos” (Santos & Rijo, 2018, p. 3). 

 O NOVO REGIME DE INCENTIVOS AO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO E 

CONTRATADO 

Como foi anteriormente revisto, os incentivos estão previstos em regulamento ad hoc, 

“designado por regulamento de incentivos à prestação de serviço militar em regime de 

contrato e em regime de voluntariado, aprovado em 2000, na sequência da nova Lei do 

Serviço Militar, tendo sofrido (…) alterações (…) em 2004 e 2007” (Santos & Sarmento, 

2017, p. 11-12). A recente promulgação de um novo diploma de incentivos (Decreto-Lei 

n.º 76/2018, de 11 de outubro) surge como resposta às alterações legislativas dos 

últimos anos, com reflexo em sede de incentivos, e às necessidades dos novos 

contextos, do país e das FFAA, no sentido de poder assegurar o funcionamento do atual 

modelo de serviço militar com base no voluntariado (Santos & Rijo, 2018, p. 4). 

A versão de 2018 do regime de incentivos vem permitir reforçar o apoio à qualificação 

e à empregabilidade, concretizado num percurso profissionalizante e refletido em 

aumento de qualificações, em que a empregabilidade se obtém, em parte, pelo 

reconhecimento formal e certificação escolar e profissional proporcionada durante a 

prestação do serviço militar. Para isso, a certificação da formação nas FFAA deverá 

respeitar os referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), em linha com o 
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disposto no regime legal do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ). Sempre que, 

pela sua especificidade, os referenciais de formação das FFAA não correspondam aos 

referenciais do CNQ, a formação “deve ser certificada numa lógica de formação modular 

e de capitalização de acordo com o estabelecido no regime jurídico do SNQ” (Decreto-

Lei n.º 75/2018, de 11 de outubro, art.º 10.º). 

Não obstante a proximidade concetual daquilo que eram as cinco áreas de intervenção 

da versão anterior, com a nova redação do diploma de incentivos procurou-se também 

assegurar uma maior clarificação em relação aos apoios proporcionados, 

designadamente sobre o papel e o nível de responsabilidade das entidades envolvidas 

na aplicação e monitorização dos incentivos, distribuídos por quatro áreas principais: “a) 

Apoios à obtenção de qualificações escolares e profissionais; b) Apoios financeiros e 

materiais; c) Apoios à inserção no mercado de trabalho; d) Apoios sociais e familiares.” 

(Cunha, 2017, p. 12; Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro, art.º 2.º). 

Este novo diploma de incentivos procura responder às disposições normativas do novo 

regime de contrato especial, que foi aprovado no mesmo dia, considerando-se que aos 

militares deste regime se aplicam os “incentivos previstos no Regulamento de Incentivos 

à Prestação de Serviço Militar nos diferentes Regimes de Contrato e no Regime de 

Voluntariado, com as especificidades ali previstas para esta modalidade de contrato” 

(Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro art.º 13.º). Assinala-se no novo diploma “um 

reforço dos princípios de flexibilidade, diversidade e progressividade na concessão das 

compensações previstas decorrentes da prestação de serviço militar” (Santos & Rijo, 

2018, p. 3). 

Admite-se que uma aplicação conjugada e em toda a sua extensão do novo diploma 

dos incentivos, com o diploma do regime de contrato especial, podem constituir um 

contributo renovado, promotor de “mais recrutamento e melhor retenção nas fileiras, 

cujo impacto deverá ser acompanhado e medido, não esgotando, todavia, todo um rol 

de outras medidas passíveis de serem implementadas …” (Santos & Rijo, 2018, p. 4). 

 SÍNTESE CONCLUSIVA 

Este terceiro capítulo materializa a segunda fase da revisão de literatura. Partindo de 

uma análise documental sobre os principais diplomas que estruturam a prestação do 

serviço militar em Portugal, é revista a evolução do modelo de conscrição para o novo 

modelo em RV/RC e são analisados os motivos e a natureza das principais mudanças 
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que conduzem ao fim da conscrição em Portugal e à profissionalização do serviço 

militar. 

Revê-se o modelo misto de transição que vigorou entre 1991 e 2004, a gestão dos 

efetivos durante este período e as respetivas consequências em termos de captação de 

efetivos e de outras adaptações para acomodar as novas formas de serviço militar. 

Neste âmbito, o regime de incentivos que lhe está associado constitui um dos elementos 

centrais da revisão, enquanto instrumento à disposição dos ramos para apoio ao 

recrutamento, à retenção e à posterior reinserção profissional na saída das FFAA. Não 

obstante as virtualidades formais, os resultados da sua operacionalização, mercê de 

restrições orçamentais, questões legais e disfunções no âmbito da gestão, ficam aquém 

das expetativas, em relação a qualquer das versões do diploma. 

É depois analisada a variação dos níveis de recrutamento durante o período de 

transição para o novo modelo de serviço militar, os constrangimentos que surgiram e as 

respetivas consequências funcionais. É caraterizado o perfil profissional do militar 

contratado, distinto do anterior cidadão conscrito à prestação do serviço militar, 

refletindo a ampliação do espetro de atuação das forças militares e a necessidade de 

incorporação de novas competências de nível estratégico, operacional, tático e técnico. 

Por fim, carateriza-se o modelo de serviço militar contratado em vigor, bem como o novo 

diploma de incentivos que o suporta, aprovado no fim de 2018, onde se refere já o novo 

regime de contrato especial, que prevê a permanência nas fileiras das FFAA até aos 18 

anos de serviço efetivo. Constitui, por isso, uma extensão do regime de contrato normal 

e responde a necessidades funcionais concretas dos ramos em determinadas áreas / 

especialidades, ao mesmo tempo que permite maior garantia de retorno do investimento 

feito em formação e treino. 

Nos três capítulos seguintes apresenta-se o essencial da revisão empírica sobre os 

últimos estudos e relatórios nacionais dos ramos e do MDN, com referência às três 

dimensões da investigação: recrutar, reter e reinserir. 
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4. O MERCADO DE TRABALHO, OS CANDIDATOS AO REGIME DE 

CONTRATO E O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo procede-se a uma revisão concetual e empírica da problemática dos 

militares contratados das FFAA Portuguesas, focando a atenção na dimensão “recrutar” 

do modelo de prestação do serviço militar contratado. Para o efeito são analisados os 

últimos e mais importantes estudos e relatórios elaborados pelos ramos, plo MDN e por 

investigadores independentes. 

A revisão está organizada com base em três níveis de análise – macro (relativa ao 

contexto externo), meso (contexto interno) e micro (na perspetiva dos sujeitos). No 

âmbito do nível macro, carateriza-se o mercado de trabalho nacional e a influência no 

recrutamento militar e analisam-se também as representações sociais sobre as FFAA. 

No nível meso, avalia-se a forma como é feita divulgação da imagem institucional e da 

oferta de trabalho e reflete-se sobre o processo de recrutamento e seleção (e.g., 

estruturas, atores e taxas de atrição). No nível micro, analisam-se as fontes e os 

motivos que conduzem ao ingresso nas FFAA nos regimes de voluntariado e contratado. 

 NÍVEL MACRO DE ANÁLISE 

 O MERCADO DE TRABALHO NACIONAL E O RECRUTAMENTO PARA 

AS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS 

Se, nas condições atuais, deixou de fazer sentido o modelo de conscrição, em termos 

de gestão a mudança obrigou as FFAA a recorrer ao mercado de trabalho, a par das 

restantes organizações, para obtenção dos meios humanos necessários ao seu 

funcionamento e ao cumprimento das missões atribuídas pelo poder político. 

Dada a natureza das funções militares, as FFAA estão obrigadas a procurar apenas 

cidadãos jovens para ingresso no regime de contrato, sendo por isso afetadas no 

processo de recrutamento por fatores demográficos (estrutura da pirâmide etária 

nacional), socioculturais (e.g., caraterísticas geracionais; evolução das habilitações 

literárias) e profissionais (e.g., oscilação da taxa de desemprego jovem), a que se 

juntam aspetos de natureza orçamental que limitam a sua capacidade concorrencial. 

Por isso, no cumprimento eficiente do seu novo papel de angariador é fundamental que 

as FFAA saibam lidar com estes fatores e delinear as melhores estratégias. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  86 

 FATORES DEMOGRÁFICOS 

Em Portugal e em muitos países ocidentais “que transformaram os seus sistemas de 

recrutamento em direção a sistemas exclusivamente voluntários” (Carreiras, 2019, p. 7), 

as transformações demográficas têm criado uma pressão que condiciona a base de 

recrutamento militar (Riche & Quester, 2004, p. 116). 

O reduzido índice sintético de fecundidade (ISF) nacional38, mais restrito em 

situações de crise económica (Cabrita, 2016, p. 285), era de 3,0 em 1970 e, cerca de 

50 anos depois, em 2018 foi de 1,4139 (PORDATA, 2020a), não se prevendo que se 

altere muito nos próximos 40 anos (Carrilho & Craveiro, 2015, p. 96). Estas projeções, 

conjugadas com as taxas de mortalidade e de saldos migratórios esperados (Bravo, 

2016, p. 301), conduzem a uma diminuição significativa da população que reside em 

Portugal, o que, conforme o INE (2020), determina, no futuro (até 2060), em qualquer 

dos cenários de projeção estudados, uma estrutura etária da população residente 

representada por uma pirâmide invertida, onde as gerações adultas e idosas são em 

maior número que as gerações mais jovens (Ilustração 14). 

 

Ilustração 14 - Pirâmide etária em Portugal, 2012 - estimativa e projeções, por cenários, para 2060 (INE, 2020). 

                                            
38 O ISF traduz o “número médio de crianças por mulher em idade fértil” (entre 15 e 49 anos). Era necessário 
que cada mulher tivesse, em média, 2,1 filhos para assegurar a substituição natural das gerações. 
39 Este é o valor mais alto desde 2005. 
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Os dados analisados demonstram que o mercado de trabalho nacional natural tem 

uma dimensão gradualmente mais reduzida mercê da variação da base demográfica do 

país40. Para efeitos de estudo o mercado de trabalho é dividido em escalões, sendo o 

escalão etário entre os 18/19 anos e os 27/28 anos o que corresponde ao universo 

recrutável para as FFAA. Na Ilustração 15 representa-se, a partir de um universo etário 

próximo do recrutável, dos 15 aos 29 anos, a evolução entre 2004 e 2018 (PORDATA, 

2020b). Assinala-se um decréscimo de 604.702 (26,6%) pessoas, o que confirma o 

enfraquecimento progressivo da base demográfica de recrutamento, pondo em 

causa a sustentabilidade do atual modelo de recrutamento nas FFAA Portuguesas. 

 

Ilustração 15 - Base de recrutamento nacional estimada. (Construção nossa a partir de PORDATA, 2020b). 

Dadas as limitações estruturais da base demográfica, devem ser consideradas 

alternativas, porventura menos tradicionais, para garantir a qualidade do recrutamento. 

A tecnologia, a utilização de mais civis em algumas áreas e de militares mais velhos, ou 

a partilha de recursos no âmbito de alianças com “aliados seguros”, são apontadas 

como possíveis respostas à carência de efetivos (Howe, Jackson, Nakashima, & 

Strauss, 2008), tal como o recurso a maior percentagem de mulheres (Carreiras, 2019). 

A DGPRM (2011b) equaciona a hipótese do recrutamento de imigrantes de Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) ou de outras origens, à semelhança 

da opção espanhola em relação aos sul-americanos e oriundos da Guiné Equatorial. 

                                            
40 Pelos Censos 2011, a população nacional perfazia 10.555.853 pessoas, apenas cerca de 200.000 mais 
que em 2001. A atual taxa de crescimento natural em Portugal (deduzindo a taxa de crescimento 
migratório) está abaixo de zero, o que explica o baixo ritmo de crescimento da população, em linha com o 
que acontece na maioria dos países europeus. Em 2018 era de 10.283.800 pessoas (PORDATA, 2020b). 
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O gráfico da Ilustração 16 mostra a representatividade das principais comunidades 

de estrangeiros com residência em Portugal e a sua variação entre 2009 (451.742 

pessoas) e 2018 (477.472 pessoas) (DGPRM, 2011b, p. 12; PORDATA, 2020c). Como 

nota complementar refere-se que a distribuição das comunidades mais relevantes 

integradas em “Outros”, em 2018, é a seguinte: China (7%), Reino Unido (7%), Espanha 

(4%), Nepal (3%), Índia (3%), S. Tomé (3%) e Moçambique (1%). 

 

Ilustração 16 – Representação das principais comunidades estrangeiras a residir em Portugal – 2009 a 
2018. (Construção nossa a partir de DGPRM, 2011b, p. 12; PORDATA, 2020c). 

 FATORES SOCIOCULTURAIS E PROFISSIONAIS 

Mais de 15 anos após o fim do SMO, o perfil sociocultural e profissional dos cidadãos 

sugere alterações importantes. No gráfico da Ilustração 17 apresenta-se uma perspetiva 

da evolução do nível de escolaridade e da situação profissional dos jovens durante o 

período de 1998 a 2019. Como informação adicional, o estudo de caraterização 

sociocultural e de satisfação profissional da DGRDN sublinha a evolução positiva em 

relação aos cidadãos que em 2016 concluíram o 12.º ano de escolaridade, escalonada 

por ramos das FFAA (62,3% dos que ingressaram no Exército, 72,2% na Marinha e 

72,6% na Força Aérea), e alerta que existe uma percentagem significativa de cidadãos 

sem a escolaridade obrigatória (29,4% dos que ingressaram no Exército, 8,6% na 

Marinha e 7,0% na Força Aérea) (DGRDN, 2017). Atesta também que as mulheres 

evidenciam níveis de escolaridades superiores aos homens em todos os ramos, com 

referência ao 12.º ano e ao ensino superior (DGRDN, 2017, pp. 16-17). 
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Ilustração 17 - Evolução do perfil sociocultural e profissional dos jovens entre 1998 e 2018. (Construção nossa a partir 
de Clemente, 2000; DGRDN, 2019c; Santos, 2012; Vieira & Cardoso, 2011). 

Vários estudos sugerem que a maior escolaridade afeta a atratividade pelas FFAA e, 

consequentemente, o recrutamento. Nos EUA, entre 1980 e 2004, a percentagem de 

alunos que entraram na universidade aumentou de 48% para 63%, ameaçando reduzir 

a atratividade do serviço militar (Hogan et al., 2004, p. 64). Porém, a partir de 2004, esta 

concorrência diminuiu mercê de parcerias que permitiram aos militares frequentar vários 

cursos superiores (Cavin, 2004, p. 144). 

Em Portugal verifica-se a mesma tendência de redução da propensão para ingresso 

nas FFAA à medida que cresce o nível de escolaridade. Em 2018, apresentava o 

seguinte escalonamento: 9.º ano ou inferior: 59,80%; 10.º e 11.º anos: 55,40%; 12.º ano 

ou equivalente: 46,90%; e ensino superior: 31,90% (DGRDN, 2019c, p. 9). 

Em termos globais, os dados disponíveis da monitorização feita pelo MDN em várias 

edições do DDN, entre 2005 e 2011, demonstram que a predisposição de ingresso 

diminuiu de 54,7% em 2006/2007 para 33,7% em 2010/2011, a ponto de pôr em causa 

a sustentabilidade da profissionalização do serviço militar (DGPRM, 2011a, p. 8). Esta 

evolução diacrónica é preocupante na medida em que a redução está em contraciclo 

com a evolução das taxas de desemprego jovem (16,50% em 2006 versus 30,20% em 

2011) (PORDATA, 2019). Depois de 2011, a avaliar pelos dados obtidos, a tendência 

35%

27%

3%

30%
36%

11,50%

51,60%

24,00%

72,40%

11,40%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

<
 9

.º
 a

n
o

9
.º

 a
n

o

1
0
.º

 e
 1

1
.º

 a
n

o
s

1
2
.º

 a
n

o

>
 1

2
.º

 a
n

o

E
s

tu
d

a
n

te

A
 t

ra
b

a
lh

a
r

T
ra

b
a

lh
a

d
o

r-
e
s

tu
d

a
n

te

D
e

s
e

m
p

re
g

a
d

o

Escolaridade Situação profissional

Escolaridade e situação profissional entre 1988 e 2019

1998 (Clemente, 2000) 2005-2006 (Vieira & Cardoso 2011)

2009-2010 (Vieira & Cardoso, 2011) 2018 (DGRDN, 2019c)



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  90 

inverte-se gradualmente de forma que, em 2018, os valores da propensão para ingresso 

nas FFAA são já superiores (45,80%), embora apenas 12,20% dos respondentes 

ponderem realmente candidatar-se nos 12 meses seguintes (DGRDN, 2019c, p. 11).  

Uma análise por ramo permite concluir que: (1) o Exército continua a ser o ramo mais 

atrativo, seguido da Força Aérea; (2) a atratividade do Exército diminui à medida que 

aumenta a escolaridade, inversamente ao que acontece com a Marinha e com a Força 

Aérea (DGPRM, 2010, pp. 84-85; DGPRM, 2011a, pp. 7-8); e (3) embora de forma 

pouco significativa, entre 2017 e 2018, a atratividade da Marinha e do Exército aumentou 

e a da Força Aérea diminuiu (DGRDN, 2019c, p. 8). Quanto à predisposição por 

género, nas mulheres tem sido inferior à manifestada pelos homens (em 2018 os 

valores indicavam 49,30% e 42,30% respetivamente para homens e mulheres) (p. 9). 

A oscilação da taxa de desemprego jovem é outro fator, este de cariz profissional, 

que pode afetar o recrutamento e, posteriormente, a retenção, embora esta questão não 

seja de todo pacífica. Nos estudos de Cardoso et al. (2009) e da DGRDN (2019c) o 

desemprego não parece determinar diretamente a decisão sobre o ingresso nas FFAA41. 

No entanto, os estudos da DGPRM (2012) e o estudo de Rijo et al. (2018) associam a 

diminuição da taxa de desemprego e a perceção de alternativas de trabalho, num 

processo concorrencial com o mercado externo à FFAA, ao rol de motivos de saídas 

antecipadas durante o serviço militar, assumindo-se que aquele “parece oferecer aos 

jovens, melhores condições de continuidade profissional” (Rijo et al., 2018, p. 343). 

Com base nos dados disponíveis (PORDATA, 2019), é possível verificar a variação da 

taxa de desemprego jovem entre 2004 e 2018 (Ilustração 18). Nota-se uma subida 

pronunciada a partir de 2009, e a situação torna-se mais crítica a partir de 2011, 

atingindo o valor máximo em 2013 (38,1%). Apenas em 2018 é possível voltar aos 

valores de 2009 (20,3%), embora sejam ainda muito elevados. Embora a taxa de 

desemprego jovem tenha continuado a descer em 2019, em outubro de 2020, devido à 

pandemia provocada pela COVID-19 (doença causada pelo coronavírus denominado 

SARS-CoV-2), vários órgãos de comunicação social apresentavam valores da taxa de 

desemprego jovem acima dos 25%. 

                                            
41 Não foi possível confirmar nem refutar esta perceção, embora tenha sido feita uma análise comparativa 
da evolução entre as taxas de desemprego e o número de candidaturas. Porém, a variação irregular do 
número de candidaturas entre 2010 e 2015, pontualmente sem a abertura de concursos em alguns dos 
anos, inviabiliza qualquer conclusão sólida sobre a relação entre estas duas variáveis ao longo do tempo. 
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Ilustração 18 - Evolução da taxa de desemprego jovem em Portugal entre 2004 e 2018 – jovens com menos de 25 

anos. (Construção nossa a partir de PORDATA, 2019). 

No âmbito sociocultural e geracional, Carreiras (2004) associa aos atuais militares 

RV/RC maior complexidade e diversidade de “identidades pessoais e socioculturais”, 

“determinadas por fatores como o género, a etnicidade, a língua, a religião ou mesmo a 

orientação sexual” (p. 63) e, mais recentemente, “orientações valorativas e modos de 

vida” das gerações Y e Z que condicionam o ingresso e a aceitação da vida militar. 

Alerta, porém, para a perspetiva reducionista de considerar estes grupos como 

homogéneos, a que contrapõe, pelas experiências e inserção socioeconómica dos 

sujeitos, a “diversificação dos públicos-alvo do recrutamento” como “uma das questões 

cruciais para enfrentar os [atuais] desafios” (Carreiras, 2019, p. 8).  

 FATORES ECONÓMICO-FINANCEIROS E OSCILAÇÃO DE 

EFETIVOS AUTORIZADOS 

Da análise documental e das entrevistas exploratórias é possível concluir que os fatores 
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(39,73%); e (3) Força Aérea: 1.598 (43,07%). O maior corte verificou-se na categoria de 

praças (n=8.683; 43,14%), afetando os ramos das FFAA nos seguintes quantitativos 

nesta categoria: (1) Marinha: 1.813 (66,78%); (2) Exército: 5.233 (36,56%); e (3) Força 

Aérea: 1.637 (52,81%). Na Ilustração 19 mostra-se globalmente essa evolução. 

 

Ilustração 19 - Evolução global dos efetivos autorizados entre 2004 e 2020, por ramo. (Construção nossa a partir de 

Efetivos máximos anuais em RV/RC autorizados pela tutela, publicados em Diário da República nos respetivos anos)42. 

A maior redução em anos consecutivos verificou-se entre 2010 e 2011 (4.600 militares), 

a que corresponde um valor percentual de 20,62%, ou seja, cerca de 50% da redução 

que ocorreu entre 2004 e 2020, sendo, entretanto, considerado pela tutela que se 

“mantêm intactas as capacidades das Forças Armadas para realizarem as missões que, 

legal e constitucionalmente, lhes estão atribuídas” (Despacho 4151/2011, 4 de março, 

Preâmbulo). Sublinha-se ainda a redução significativa entre 2013 e 201543. 

A comparação entre efetivos autorizados e existências evidencia que estas são 

sistematicamente inferiores. As razões podem ser várias: (1) o rácio entre candidatos e 

vagas não permite admissões em número suficiente; (2) a aprovação das incorporações 

                                            
42 Os efetivos autorizados não tiveram alterações nos períodos: 2004 e 2008; 2009 e 2010; e 2011 e 2013. 
43 “Em março de 2010, o MDN tornava pública a decisão de reduzir os efetivos das FFAA” no triénio 2011-
2013 em 1000 militares RV/RC (Santos et al., 2012), mas “[…] em 5 de outubro de 2011, o Secretário de 
Estado Adjunto e da Defesa Nacional assegurava que desde fevereiro as FFAA tinham sofrido uma redução 
dos seus efetivos em cerca de 3.500 militares em RV/RC” (Santos et al., 2012, p. 87), justificando-a como 
“uma prioridade deste mandato” (Lusa/Sol, 2011, dezembro). Também “o Documento de Estratégia 
Orçamental para 2011/2015 do Ministro de Estado e das Finanças” determinava uma “redução de 10% 
(4.000 militares)”, em coerência com o “programa de ajuda externa a Portugal” (Ministério das Finanças, 
2011a; Santos et al., 2012, p. 87), vindo a concretizar-se numa redução de 3.550 militares (Ramos das 
Forças Armadas, 2020). 
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ocorre mais tarde e/ou são em menor número; e/ou (3) as saídas em cada ano são 

superiores às entradas permitidas. No gráfico da Ilustração 20 mostra-se a relação entre 

efetivos autorizados (EA) e existências (Exist.) de 2004 a 2020. Os dados obtidos 

permitem observar uma diferença mais acentuada entre 2004 e 2009 e, posteriormente, 

entre 2017 e 2020. As existências em 2010 são um pouco superiores aos efetivos 

previstos. 

 

Ilustração 20 - Evolução dos efetivos autorizados e das existências entre 2004 e 2020. (Construção nossa a partir de 
valores publicados em Diário da República; Coelho, 2007, 2011; DGRDN, 2017; Ramos das Forças Armadas, 2020). 

Em relação ao género feminino, não explicitado na Ilustração 20, verifica-se que, depois 

de um período em que o número de mulheres nas FFAA aumentou, existe atualmente 

uma quebra expressiva. Dados de 2016 mostram que existem cerca de 13,7% de 

mulheres nas FFAA (versus 20,2% em 2008), com o seguinte escalonamento por ramo: 

Marinha: 19,4% (versus 14,0% em 2008); Exército: 11,5% (versus 18,9% em 2008); e 

Força Aérea: 18,7% (versus 28,6% em 2008) (DGRDN, 2017, p. 13). 

 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE AS FORÇAS ARMADAS 

PORTUGUESAS 

A partilha da informação sobre uma dada realidade social, dando origem a convicções, 

atitudes e comportamentos que, pela interação social, norteiam a tomada de posição e 

as decisões dos cidadãos, constitui “representação social” dessa realidade (Moscovici, 

1978, 2003), cuja perceção pode ser mais ou menos favorável e suscitar maior ou menor 

adesão. Sendo as representações sociais formas de interpretar e conhecer a realidade 

(Jodelet, 1989), é essencial que os cidadãos disponham de informação rigorosa sobre 

as FFAA e os assuntos de Defesa, para que possam fazer juízos não deformados. 
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Após a Grande Guerra, a “representação social do serviço militar” chegou a adquirir 

contornos sagrados, percecionado como desígnio patriótico e escola de virtudes, a 

ponto de se presumir, em França, que a condição de cidadão advém da condição de 

soldado (Lecomte, 2006). Em Portugal as FFAA assumiram, no pretérito, uma função 

complementar ao Estado (Martins, 1982), desempenhando um papel social importante 

junto das populações, na maturação e apoio à emancipação socioeconómica dos jovens 

(Santos, 1985). Mais recentemente, a conjuntura internacional de segurança e defesa e 

as mudanças socioculturais, económicas, profissionais, geracionais e políticas têm 

contribuído para alterar as representações sociais em relação aos assuntos de defesa, 

pelo que, hoje, a “representação institucional das FFAA” em Portugal pode ser 

avaliada a partir de indicadores como “utilidade”, “eficácia das missões”, “papel na 

formação dos jovens”, “grau de confiança” (Cardoso et al., 2009, p. 27). Na ilustração 

21 apresentam-se estes quatro indicadores, associados a quatro estudos, cobrindo um 

período de dez anos (Cardoso et al., 2009; DGPRM, 2010; DGRDN, 2019c).  

 

Ilustração 21 - Representação social institucional das FFAA Portuuesas. (Construção nossa a partir de 
Cardoso et al., 2009, p. 28; DGPRM, 2010, p. 62; DGRDN, 2019c, pp. 7-8). 

Os resultados evidenciam estabilidade e valores elevados e de importância crescente 

ao longo do tempo. Confirmam os resultados de um dos primeiros estudos nacionais na 

área, onde se apresenta uma “imagem muito positiva” das FFAA, reconhecendo-se 

a necessidade da sua ação, que cumprem com eficácia as missões e que contribuem 

para a Defesa Nacional e para o prestígio internacional, sendo a instituição em quem 

mais confiam. Este prestígio e confiança são atestados, recorrentemente, junto da 

população participante no Dia da Defesa Nacional (DGPRM, 2011a; DGRDN, 2019c). 
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Num outro estudo (DGRDN, 2017), onde são usados alguns indicadores diferentes – 

necessidade, eficácia, preparação, organização, equipamento – os resultados mostram 

valores elevados para os três ramos nos dois primeiros indicadores e valores mais 

baixos para os restantes indicadores (Ilustração 22). 

 

Ilustração 22 - Representações institucionais das FFAA Portuguesas em 2016. (Construção nossa a partir de 

DGRDN, 2017, p. 44). 

A Força Aérea apresenta os valores mais elevados e o Exército os mais baixos em todos 

os indicadores. Os valores atribuídos pelos oficiais são superiores aos dos sargentos e 

praças. Não foram encontradas diferenças por género (DGRDN, 2017, pp. 44 e 45). 

Outra forma de obter a perceção dos jovens em relação às FFAA passa por analisar a 

“dimensão profissional” das representações sociais, designadamente a partir das 

próprias escolhas profissionais, da satisfação em relação à carreira militar (e.g., a 

atratividade dos salários e do próprio emprego/carreira) e da oportunidade e utilidade 

da formação profissional para o mercado de trabalho externo às FFAA (DGRDN, 2017). 

Num pretérito recente, a carreira militar era avaliada como “mais exigente que um 

emprego civil” (Carreiras, 2009) e associada a “prestígio”, “emprego seguro” (enquanto 

durava) e, supostamente, “atrativo” (DGPRM, 2007, p. 7; Resende et al., 2008). As 

“oportunidades de obter formação profissional” eram valorizadas, mas os “salários” e os 

“recursos” disponíveis geravam já apreciações menos positivas (Resende et al., 2008). 
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Esta imagem positiva contrasta com os “baixos níveis de conhecimento” sobre a 

realidade militar e o “reduzido interesse” em relação a situações concretas em que se 

avalia o envolvimento do sujeito ou de pessoas próximas. Em 2009, apenas 38,9% dos 

inquiridos recomendaria o ingresso nas FFAA a um amigo ou familiar; 24,0% não o 

recomendaria e 27,4% apenas se não houvesse mais alternativas (Carreiras, 2009, p. 

7). Um estudo posterior (DGPRM, 2012) atualiza os dados para 41,1% a recomendar o 

ingresso e, outro mais atual (DGRDN, 2019a), mostra que apenas 32% dos participantes 

não recomendaria o ingresso. Estes dados são preocupantes porque “As imagens que 

os jovens formulam e veiculam sobre as Forças Armadas são, sem dúvida, elemento 

central em matéria de decisão sobre um eventual ingresso” (DGPRM, 2011a, p. 11). 

Num grande estudo da DGRDN (2017) analisam-se várias componentes da “dimensão 

profissional” das representações sociais, como se regista na Ilustração 23, de onde se 

retira que a “experiência profissional” proporcionada é a componente mais valorizada 

pelos três ramos, com maior expressão na Marinha e na Força Aérea, onde a 

“atratividade das atividades” é também muito valorizada. 

 
Ilustração 23 - Representações profissionais das FFAA Portuguesas. (Construção nossa a partir de DGRDN, 

2017, p. 47). 

A “prática do exercício físico” é a única componente mais valorizada no Exército que 

nos outros ramos. A “formação de qualidade” apresenta valores elevados na Marinha 

e na Força Aérea e mais baixos no Exército, enquanto a “possibilidade de continuar 

os estudos” é muito valorizada na Força Aérea. “Prestígio social” e “oportunidades 

de progressão na carreira” são pouco valorizados em relação à Marinha e ao Exército. 

O “salário” é o fator que obtém valores mais baixos nos três ramos. 
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Globalmente, observa-se que as representações sociais na “dimensão profissional” 

obtêm entre os inquiridos resultados modestos e com um escalonamento expressivo 

entre os ramos das FFAA, onde a Força Aérea apresenta os resultados mais positivos 

e o Exército os valores mais baixos. Os oficiais apresentam valores mais positivos que 

os militares das outras categorias (DGRDN, 2017, pp. 48-50). O mesmo estudo faz 

também uma análise projetada (perceção por parte dos militares) das representações 

sociais das FFAA em relação aos familiares e à sociedade em geral. As representações 

dos familiares aproximam-se da perceção dos militares, enquanto a sociedade como um 

todo terá uma opinião mais negativa (DGRDN, 2017, pp. 51-53). Outros estudos, 

conduzidos pela DGRDN junto dos cidadãos no Dia da Defesa Nacional (e.g., DGPRM, 

2011a; DGRDN, 2019c), apresentam valores superiores à referida perceção dos 

militares e familiares, o que releva da criação de expetativas, de algum modo, 

desfasadas da realidade em relação ao contexto militar e que deve desafiar as FFAA a 

cuidarem igualmente da sua imagem interna (DGPRM, 2012). 

 NÍVEL MESO DE ANÁLISE 

 DIVULGAÇÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL E DA OFERTA DE 

TRABALHO: MECANISMOS DE RELAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A pós-conscrição coloca aos militares desafios acrescidos na ligação com o mercado 

de trabalho, designadamente na divulgação da oferta de trabalho e na resposta à 

“dupla necessidade de encontrar e cativar recursos humanos que, antes, não 

precisavam ser “conquistados”” (DGPRM, 2011b, p. 100). Por isso, é essencial que o 

poder político e a sociedade em geral reconheçam a utilidade das FFAA e apoiem a 

atividade militar, ajudando a projetar a imagem institucional e a promover o ingresso nas 

fileiras.  

Como foi expresso num estudo de Carreiras (2009), “a crescente “desimplicação” por 

parte dos jovens em relação aos assuntos da defesa …, a deficiente informação sobre 

a Instituição Militar e a divulgação da oferta de trabalho parecem refletir a reduzida 

eficácia do atual processo de divulgação” (Santos & Sarmento, 2017, p. 14), com 

implicações na atratividade. Não obstante a elevada taxa de desemprego jovem desde 

2008, outros estudos, dos ramos e do MDN, confirmam um défice de atratividade das 

FFAA (e.g., DGPRM, 2008, 2010, 2011a, 2011b; DGRDN, 2017, 2019a). 
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Os estudos realizados nos últimos anos sublinham que a informação projetada / 

recebida / acedida antes do ingresso nem sempre é rigorosa e congruente com a 

realidade, frustrando expetativas de muitos cidadãos que ingressaram nas FFAA. Em 

alguns dos estudos do MDN (e.g., DGPRM, 2008; DGRDN, 2017) conclui-se que a 

correspondência entre a informação prestada e a realidade é globalmente modesta em 

relação às exigências e condições de trabalho subjacentes à oferta, perceção esta 

confirmada por Carreiras (2019), que alerta para o facto de a informação disponibilizada 

ser frequentemente incompleta, sobretudo sobre os percursos profissionais. Constata-

se, ainda, que existe uma percentagem considerável de militares que referem não ter 

recebido qualquer informação sobre aspetos como unidade de colocação, funções a 

desempenhar, especialidade atribuída e regime de incentivos, o que aconselha urgência 

em melhorar a informação e a comunicação prévia ao ingresso (DGRDN, 2017, p. 159). 

As estruturas e os recursos envolvidos dependem, a cada momento, da dimensão e 

abrangência das atividades e das ações de terreno, que são em muito maior número no 

Exército, onde, segundo o atual modelo de divulgação, a malha territorial abrangida 

pelos Centros de Recrutamento e/ou Gabinetes Atendimento Público (CR/GAP) permite 

uma difusão física alargada, de âmbito nacional, o que não sucede com a Marinha e a 

Força Aérea, cuja ação se circunscreve a Lisboa-Setúbal e Porto. As possibilidades 

oferecidas pelos meios digitais e respetivos sites de recrutamento dos ramos e do 

MDN44, bem como as parcerias com organismos públicos e privados, vêm reduzir, de 

uma forma gradual, alguns dos constrangimentos da menor presença física, melhorando 

a dimensão e a abrangência das ações de divulgação dos ramos (DGPRM, 2011b).  

Para promover o recrutamento e divulgar a oferta de emprego, os ramos têm 

estratégias de divulgação e programas de atividades distintos, mais centralizado na 

Marinha que no Exército e na Força Aérea. Utilizam meios próprios, pontualmente 

partilhados, e muito excecionalmente recorrem à subcontratação de serviços 

especializados. Ao nível do MDN, desde 2005, o DDN é um fórum de divulgação dos 

assuntos relativos à Defesa Nacional e às FFAA, e os respetivos relatórios, a que se 

juntam outros mais específicos (e.g., DGPRM, 2011b; 2012), funcionam como “estudos 

de mercado”, recolhendo e tratando informação sobre as tendências do mercado de 

trabalho e a perceção dos jovens sobre as próprias opções profissionais. 

                                            
44 Para a criação de sinergias, importa, no entanto, procurar reduzir a “pluralidade dos modelos”, através 
de uma maior uniformização do conteúdo informativo e dos formatos utilizados pelos portais de 
recrutamento dos ramos, ponderando a eventual criação de um portal único (DGPRM, 2011b, p. 48). 
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No Quadro 8 sumarizam-se alguns dos principais aspetos sobre o envolvimento dos 

ramos das FFAA na atividade de divulgação do serviço militar contratado, como uma 

referência particular à estrutura, aos recursos alocados e às atividades desenvolvidas. 

Quadro 8 - Processo de divulgação da oferta RV/RC: estrutura, recursos e atividades. 

Estruturas Marinha Exército Força Aérea 

Responsabilidade 
executiva 

Gabinete do ALM 
CEMA. 

Direção de Administração de 
Recursos Humanos. 

Centro de Recrutamento 
(CR) de Lisboa. 

Estrutura e 
recursos 
materiais  

RRS/DSP, Unidades 
e comandos navais e 
zonas marítimas. 

17 Centros de Recrutamento 
e/ou Gabinetes Atendimento 
Público (CR/GAP). 

CR de Lisboa e 
Delegação Norte do CR 

Viaturas, stands, material informático, torres de multiactividades, folhetos, 
cartazes, roll-up’s, outdoors, material de merchandising, piscina (Marinha), 
simuladores de voo (Força Aérea). 

Recursos humanos + 9 elementos + 110 elementos + 19 elementos 

Atividades de 
divulgação 

Inserções publicitárias em Órgão de Comunicação Social (OCS) tradicionais, 
internet, portal do recrutamento, redes sociais, sessões de informação presenciais 
(e.g., estabelecimentos de ensino, centros de emprego, lojas do cidadão, feiras de 
emprego, exposições), mostra de atividades e materiais em dias festivos, visitas e 
apresentações em autarquias, visitas/referência ao Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) e ao Instituto Português da Juventude (IPJ). 

Fonte: Construção nossa, a partir de DGPRM (2011b, pp. 38-47). 

A estratégia de informação e comunicação não deve ter como foco exclusivo o 

público externo, é essencial que a ação se estenda ao público interno, esclarecendo, de 

forma completa e rigorosa, sobre o percurso nas fileiras e sobre a posterior reinserção. 

Para tornar a comunicação mais eficiente, Rijo e Honorato (2018), na linha de Mihalcea 

(2017), sugerem a definição de estratégias de recrutamento e seleção digitais, onde as 

redes sociais e os sites de conteúdos profissionais podem ser usados como canais para 

comunicar com os candidatos e, simultaneamente, contribuir para desenvolver e gerir a 

“marca do empregador” (employer branding), conceito cada vez mais comum e com um 

importante impacto na capacidade de recrutar das organizações, pela “diferenciação” 

que gera no mercado de trabalho e pelo “compromisso” que cria internamente.  

Por outro lado, os conteúdos da divulgação não devem circunscrever-se à perspetiva 

interna, designadamente à atividade das FFAA, à oferta de emprego e às possibilidades 

oferecidas pela carreira militar. Devem abarcar também o apoio que pode ser 

proporcionado à posterior reinserção profissional dos ex-militares no mercado de 

trabalho externo às FFAA, promovendo as competências e a experiência adquiridas em 

contexto militar junto das entidades empregadoras civis, enquanto “externalidades 

positivas” convertíveis em “capital profissional” apelativo (DGPRM, 2011b, p. 40).  
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 PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: ESTRUTURAS, 
CORRESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS 

A assessoria política reconhece a existência de redundâncias no processo de 

recrutamento (e.g., estruturas, recursos, procedimentos) e a necessidade de harmonizar 

políticas que aumentem a eficácia, reduzam custos de operação e consolidem o projeto 

de profissionalização do serviço militar (Coelho, 2011). Desde 2009, o MDN, através da 

DGPRM e, depois, da DGRDN45, tem o encargo formal, atribuído pela lei, de dirigir e 

supervisionar o processo de recrutamento militar (Decreto Regulamentar n.º 21/2009, 

de 04 Setembro; Decreto Regulamentar n.º 8/2015, de 31 de julho), embora as 

estruturas físicas e muitos procedimentos continuem a depender dos ramos. 

Cada ramo tem um modelo de recrutamento, composto pelas seguintes dimensões: 

divulgação, recrutamento (gestão de candidaturas), classificação e seleção, 

incorporação e formação [inicial]. Em nenhuma destas dimensões há partilha de 

estruturas ou recursos, ou qualquer ação coordenada entre os ramos. Por falta de um 

enquadramento legal claro ainda não foi implementado o OCR [Órgão Central de 

Recrutamento] previsto na LSM de 1999. (Coelho, 2011, p. 13) 

Enquanto o Exército tem a capacidade de gerar uma área de captação de dimensão 

nacional, através dos vários centros de recrutamento/gabinetes de atendimento abertos 

pelo país, facilitando o processo de candidatura presencial, a Marinha e a Força Aérea 

centram o recrutamento nas áreas metropolitanas de Lisboa-Setúbal e Porto, deixando 

as restantes áreas do país dependentes das candidaturas on-line46, sem contacto direto 

e personalizado, o que tende a aumentar a atrição entre a candidatura e as PCS. 

A seleção, uma das fases do processo de obtenção, é concretizada por um conjunto de 

provas, onde se comparam perfis, cujos referenciais, previamente definidos, cobrem 

várias áreas de aptidão (e.g., física, cognitiva, psicológica, de saúde). Neste âmbito, os 

critérios e condições estabelecidos pelos ramos são similares, acautelando a execução 

de alguns testes específicos para acesso a certas especialidades. Para a categoria de 

                                            
45 A DGPRM / MDN tinha como atribuição “Planear, dirigir e monitorizar o processo de recrutamento militar 
e de apoio à reinserção socioprofissional” (Decreto Regulamentar n.º 21/2009, de 04 setembro). A DGRDN 
é responsável por exercer as competências de Órgão Central de Recrutamento e Divulgação (OCRD) no 
planeamento, direção e coordenação de processos estruturantes (Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro). 
46 As candidaturas on-line, já utilizadas nos três ramos, ajudam a melhorar a ligação ao mercado de 
trabalho, permitindo, entre outras facilidades, agilizar procedimentos e reduzir tempos de espera. 
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praças, enquanto a Marinha e o Exército admitem como habilitação mínima o 9.º ano, a 

Força Aérea exige o 11.º ano de escolaridade, muito excecionalmente o 9.º ano. Todos 

os candidatos têm que ter nacionalidade portuguesa (DGPRM, 2011b, pp. 51-62).  

 CANDIDATOS E TAXAS DE ATRIÇÃO DURANTE O RECRUTAMENTO E 

A SELEÇÃO 

O ingresso de cidadãos nas FFAA com destino ao serviço militar RV/RC, condicionado 

em primeira instância pelos efetivos autorizados pela tutela, é afetado pelo número de 

candidatos presentes a concurso (que define a capacidade de recrutamento), e, 

posteriormente, pela atrição que ocorre nas várias fases do processo de seleção. 

O número de candidatos ao RV/RC varia ao longo dos anos, fazendo oscilar o rácio 

candidatos/vagas. No gráfico da Ilustração 24 procura refletir-se a evolução do número 

de candidatos entre 2005 e 2020, notando-se um comportamento diferente entre os 

ramos. Enquanto no Exército se verifica, entre 2007 e 2009, um aumento exponencial 

no número de candidatos e um pico em 2015, nos outros ramos, de acordo com os 

dados disponíveis, as oscilações, embora existindo, são mais suaves. 

 

Ilustração 24 - Evolução do número de candidatos ao RV/RC entre 2005 e 2020. (Construção nossa a partir de 
DGPRM, 2011b, p. 74; Ramos das Forças Armadas, 2020). 

Mostra-se na Tabela 2, em relação ao rácio candidatos/vagas, a oscilação nos em 2009 

e 2019, com referência aos três ramos, onde se verificam algumas diferenças. A taxa 

de renovação (turnover), mantendo-se inalterável para a Marinha e Força Aérea, afasta-

se muito dos 18% anuais desejáveis. Face à necessidade de efetivos muito superiores, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Marinha 3184 2987 2872 1987 2228 2396 2205 2771 3238 1708 1961 1695

Exército 7522 6218 5317 7833 1413312459 8477 6125 6273 4768 8492 7265 5449 5348 5602 5798

F Aérea 2135 2448 1856 3407 3742 4418 2882 2747 2194 1738 1359 1331 1420 1114 1842
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associado também a um maior número de saídas anuais, os dados são sintomáticos da 

maior dificuldade de preenchimento das vagas por parte do Exército, expressa pelo rácio 

candidatos/vagas e pela necessidade de recompletamento anual dos efetivos, o que 

tende a conduzir a uma degradação progressiva das existências em militares RV/RC. 

Tabela 2 – Rácio entre admissões e vagas e taxa de rotação de militares RV/RC - 2009 e 2019. 

Rácio de admissões e turnover 
Marinha Exército Força Aérea 

2009 2019 2009 2019 2009 2019 

Rácio Candidatos/vagas 2,3 5,1 1,6 1,5 4,4 2,6 

Taxa de rotação (vagas/efetivos)47 39% 39% 64% 58% 28% 28% 

Fonte: Construção nossa, a partir de DGPRM (2011b, p. 76); Despacho N.º 9013/2019; Ramos das FFAA (2020). 

Um outro aspeto com implicação direta nos efetivos é a taxa média de atrição durante 

o recrutamento e a seleção, considerado um dos aspetos críticos com que as FFAA 

se confrontam. As provas de classificação e seleção (PCS) são o momento em que 

a atrição é por norma maior, reduzindo substancialmente o universo incorporável por 

chegar a ultrapassar, em alguns casos, os 50% de quebras. Na Ilustração 25 mostra-se 

como o valor das taxas médias de atrição nas PCS tem variado ao longo dos anos. É 

possível perceber uma tendência de redução menos pronunciada na Força Aérea, ramo 

onde também se verificam taxas de atrição médias superiores. 

 

Ilustração 25 - Taxa de atrição nas provas de classificação e seleção – evolução entre 2004 e 2020. 
(Construção nossa a partir de DGPRM, 2011b, p. 84; Ramos das Forças Armadas, 2020). 

                                            
47 Não obstante as taxas de retenção previstas, o quantitativo máximo de admissões aprovado para 2019 
(Despacho N.º 9013/2019, de 9 de outubro) projeta o turnover para valores inferiores: Marinha: 39% versus 
26%; Exército: 58% versus 31%; e Força Aérea: 28% versus 21%. 
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Para além das PCS, onde são aferidas aptidões de natureza médica (saúde), física e 

psicológica dos candidatos, a atrição pode ser medida em outras fases: (1) entre a 

candidatura e as PCS, decorrente de desistências; (2) entre as PCS e a incorporação; 

e (3) durante a formação inicial, antes do ingresso48. Verificam-se, ainda, desistências 

após a formação inicial, depois de serem divulgadas as unidades de colocação dos 

militares (DGPRM, 2011b, pp. 79-90; Ramos das FFAA, 2020). 

Na Tabela 3 mostram-se valores da atrição durante as quatro fases, com referência a 

2009 e a dez anos depois, 2019, verificando-se uma tendência de redução, mais visível 

no momento da realização das provas de classificação e seleção.  

Tabela 3 - Taxas de atrição entre as candidaturas e o final da formação inicial - 2009 e 2019. 

Fases do processo de 
recrutamento e seleção 

Marinha Exército F. Aérea 

2009 2019 2009 2019 2009 2019 

Entre candidatura e PCS 11% 29% 28% 29% 42% 34% 

Durante as PCS 53% 16% 54% 29% 64% 47% 

Entre PCS e formação inicial   4% 23% 12%   5% 28%  

Durante a formação inicial 30%   6% 20%   8% 17% 18% 

Fonte: Construção nossa, a partir da DGPRM (2011b, pp. 79-90); Ramos das Forças Armadas (2020). 

As principais razões de desistência na formação inicial (última fase do processo de 

seleção, primeiro contacto com a realidade militar e confronto das expetativas iniciais) 

podem ser agregadas em cinco dimensões: (1) quebra de contrato psicológico (face a 

expetativas irreais), (2) aspetos relacionais (e.g., interação com superiores e pares); (3) 

aspetos sociais, familiares e económicos (e.g., afastamento e pressão da família e 

amigos; custos de transportes); (4) aspetos relativos à formação/instrução militar (e.g., 

exigência física e psicológica; horários; alteração de rotinas); e (5) aspetos funcionais e 

estruturais (e.g., instalações; alimentação; condições físicas e ambientais gerais; 

fardamento) (Monteiro et al., 2009, p. 203). Outros estudos confirmam estes resultados 

e sublinham o “índice de concretização modesto das expetativas” como a razão principal 

(e.g., DGPRM, 2008, 2011b; DGRDN, 2017). Sobressai também o baixo “ordenado” e 

a dificuldade em “continuar os estudos”, mais vincado durante o serviço (DGRDN, 2017). 

As percentagens da Tabela 3 referem-se à atrição sobre os candidatos presentes em 

cada fase e não à atrição acumulada das várias fases, que se apresenta na Tabela 4, 

bem como a capacidade de preenchimento das vagas aprovadas pela tutela, igualmente 

com referência a 2009 e a 2019. A disfunção verificada em 2009 sobre as vagas não 

                                            
48 As perdas durante a formação inicial são, na sua maioria, por desistência, sendo que cerca de 70% das 
saídas ocorre até à quarta semana (Monteiro et al., 2009, p. 200). 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  104 

preenchidas foi corrigida na totalidade na Marinha e no Exército em 2019, mas não na 

Força Aérea, onde apenas 20 em cada 100 candidatos foram admitidos em 2019, a que 

corresponde uma atrição acumulada de 80% (e ocupação de 84% das vagas abertas). 

Tabela 4 - Atrição global acumulada e capacidade de obtenção de militares RV/RC - 2009 e 2019. 

Atrição e capacidade de 
obtenção de militares RV/RC  

Marinha Exército Força Aérea 

2009 2019 2009 2019 2009 2019 

Atrição acumulada (três fases) 72% (28) 58% (42) 77% (23) 57% (43) 88% (12) 80% (20) 

Capacidade de preenchimento 
das vagas definidas pela tutela 48% 100% 43% 100% 62% 84% 

Fonte: Construção nossa, a partir de DGPRM (2011b, pp. 79-90); Despacho n.º 9013/2019; Ramos das Forças 

Armadas (2020). 

O esforço dos ramos para reduzir as taxas de atrição não parece ser ainda suficiente, 

pelo que se revisitam algumas questões que merecem reflexão: 

O que acontece durante o processo [de recrutamento]? Serão os critérios ajustados? 

Deveremos recrutar jovens que têm já as caraterísticas necessárias e podem cumprir os 

parâmetros dos testes de seleção, ou definir objetivos que devem ser atingidos no final 

de períodos de formação? (Carreiras, 2019, p. 9) 

Globalmente, admite-se que as elevadas taxas de atrição podem estar relacionadas 

com maiores ou menores deficiências do processo de recrutamento e seleção: 

[…] a taxa de atrição excessiva é um resultado natural e inevitável de uma falta de 

equilíbrio na gestão de todos os processos de entrada de um candidato para a 

organização que, do ponto de vista da instituição, se irá traduzir num impacto financeiro 

e, do ponto de vista do candidato, numa quebra do contrato psicológico que poderá 

desacreditar a própria instituição. (DGPRM, 2011b, p. 73) 

Se atentarmos agora ao género feminino, ultrapassadas que estão, no essencial, as 

questões da criação de condições de habitabilidade e privacidade das instalações e o 

acesso às diversas especialidades dos ramos (exceptua-se a especialidade “Fuzileiro”), 

objeto de longo debate social (Carrilho, 1990), a pergunta que se coloca é “porque não 

existem mais mulheres nas FFAA Portuguesas a prestar serviço em RV / RC?” 

(Carreiras, 2019). Havendo dificuldades em recrutar, o recurso à incorporação de mais 

mulheres surge como uma das prioridades para as FFAA e para a assessoria política. 
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Para responder à pergunta formulada no parágrafo anterior, analisaram-se, com base 

nos dados disponíveis (Exército), as taxas de atrição de homens e mulheres durante o 

processo de seleção, com referência às percentagens de candidatos e de incorporados 

na categoria de praças. Os dados da Tabela 5 mostram uma diferença importante nos 

valores das taxas de atrição em cada ano entre homens e mulheres, candidatos versus 

admitidos. No caso das mulheres, as percentagens em relação ao total de incorporados 

são, nos sete anos analisados, inferiores aos valores das candidaturas, verificando-se 

o inverso em relação aos homens, o que aumenta a expetativa de incorporação dos 

homens e diminui a expetativa das mulheres. A mesma tendência foi notada nas 

categorias de oficiais e sargentos, embora seja mais saliente no caso dos sargentos. 

Tabela 5 - Comparação da atrição global acumulada com a incorporação de militares RV/RC 
entre 2014 e 2020 - distinção por género em relação à categoria de praças. 

Ano 
  Candidatos Incorporados 

  Masculinos Femininos Total Masculinos Femininos Total 

2014   3540 88% 494 12% 4034   919 94%   62   6%   981 

2015   4299 88% 591 12% 4890 1691 93% 136   7% 1827 

2016   4339 84% 814 16% 5153 2388 90% 251 10% 2639 

2017   3446 80% 835 20% 4281 1495 84% 277 16% 1772 

2018   3446 82% 778 18% 4224 1374 84% 262 16% 1636 

2019   3610 80% 890 20% 4500 1449 85% 253 15% 1702 

2020   3916 80% 968 20% 4884 1391 84% 265 16% 1656 

Fonte: Construção nossa, a partir de Ramos das Forças Armadas (2020). 

Uma análise da atrição por género ao nível dos quatro lapsos de tempo, previamente 

definidos (Tabela 6), permite verificar que: (1) globalmente, o efeito do processo de 

recrutamento e seleção sobre os candidatos femininos é superior ao efeito exercido 

sobre os candidatos masculinos; (2) esse efeito é menor na categoria de oficiais; (3) as 

mulheres desistem mais entre a candidatura e as PCS; (4) as PCS provocam maior 

atrição nas mulheres nos concursos para sargentos e praças, em comparação com o 

que se verifica nos homens; e (5) as mulheres desistem menos a partir das PCS. 

Tabela 6 - Taxas de atrição média entre as candidaturas e o final da formação inicial entre 2014 e 2020 
- distinção por género. 

Fases do processo de 

recrutamento e seleção 

Oficiais Sargentos Praças 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

Entre candidatura e PCS 26% 39% 17% 31% 19% 31% 

Durante as PCS 24% 25% 24% 27% 31% 36% 

Entre PCS e formação inicial 25% 16% 30% 26%   9%   5% 

Durante a formação inicial   4%   4%   3%   2%   8%   5% 

Fonte: Construção nossa, a partir de Ramos das Forças Armadas (2020). 
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 NÍVEL MICRO DE ANÁLISE 

 FONTES ASSOCIADAS À DECISÃO DE INGRESSO NAS FILEIRAS 

Antes de se proceder à análise dos motivos de ingresso nas FFAA, importa perceber 

quais são as fontes de informação que mais contribuem para a tomada de decisão, 

conhecimento que pode constituir um “contributo para potenciar a capacidade de 

recrutamento [das FFAA], através da dinamização dos pontos fortes da sua estrutura de 

recrutamento ou da limitação dos seus pontos fracos” (DGRDN, 2017, p. 54; Governo 

de Portugal, 2021). 

Do estudo da DGRDN (2017) resulta que as principais fontes são os “amigos” (45,2%), 

o DDN (43,72%) e os “familiares” (42,8%), o que materializa o efeito da opinião que os 

militares RV/RC têm sobre as FFAA e que projetam para o exterior. Esta prevalência 

confirma os resultados de um estudo similar, em que se conclui que “a informação 

conducente ao ingresso circula essencialmente pela rede social em que os militares se 

inserem” (Cunha, 2017, p. 22; DGPRM, 2008, p. 32), em coerência com a convicção de 

Clotfelter e Peters, quando asseguram que “o fator mais importante que rege as 

decisões de entrar e de permanecer no serviço militar é a opinião do público sobre esse 

mesmo serviço” (1976, p. 28, como citado por Cobra, 2005, p. 168; Sousa, 1990, p. 47). 

A comparação entre estes dois estudos do MDN atesta ainda o aumento da 

importância do DDN: Marinha (10,9% para 34,1%); Exército (11,8% para 46,0%); e 

Força Aérea (8,4% para 38,7%) (DGPRM, 2008, p. 31; DGRDN, 2017, pp. 54-55).  

De seguida surgem outras fontes, globalmente mais valorizadas no estudo de 2017 que 

em 2008, e com algum escalonamento entre os ramos (DGRDN, 2017, p. 55): 

 Na Marinha: “site de recrutamento” (37,4%), “redes sociais” (25,5%); 

 No Exército: “centros de recrutamento” (27,9%), “site de recrutamento” (22,6%); 

 Na Força Aérea: “site de recrutamento” (37,7%), “centros de recrutamento” (15,4%). 

Os dados demonstram que, atualmente, as “redes sociais” são mais importantes na 

Marinha (25,5%) que na Força Aérea (13,8%) e no Exército (7,9%) e que, globalmente, 

hoje há fontes com influência muito mais reduzida que em 2008: “jornais e revistas” 

(2,3%), “televisão” (6,4%), “sites de emprego” (2,7%), “feiras e stands de exposição” 

(4,4%); “rádio” (0,6%) (DGPRM, 2008, pp. 31-32; DGRDN, 2017, p. 55). 
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Na sequência da revisão destes dois estudos e da análise de outros trabalhos sobre 

“fontes de informação” (e.g., Rijo et al., 2018; Rijo & Honorato, 2018), é possível obter 

sugestões de melhoria: (1) utilização do DDN na divulgação da oferta de trabalho e no 

recrutamento, ampliando o objetivo primário; (2) aposta nas redes sociais e sites de 

recrutamento dos ramos e MDN; (3) aproveitamento da malha territorial dos centros de 

recrutamento do Exército em benefício dos outros ramos; e (4) aposta na imagem e na 

comunicação interna, essencial para a projeção externa junto de potenciais candidatos. 

 PRINCIPAIS MOTIVOS QUE CONDUZEM AO INGRESSO 

Os motivos que levam os candidatos ao ingresso nas FFAA são complexos na sua 

essência. Numa aproximação ao modelo de Moskos (1986), podem ser agregados em 

simbólicos/institucionais, se se prendem com a natureza das FFAA (e.g., vocação 

profissional; caraterísticas da vida militar) e ocupacionais/instrumentais, quando se 

referem às possibilidades que o acesso às FFAA proporciona em termos profissionais 

(e.g., utilização dos incentivos existentes; concorrer aos quadros permanentes das 

FFAA e às Forças de Segurança) (Cardoso et al., 2009; DGPRM, 2010). 

Alguns dos primeiros estudos sobre os motivos de ingresso foram conduzidos pelo 

Centro de Psicologia Aplicada do Exército49 (e.g., Silva et al., 2002). Ultimamente, a 

DGPRM e a DGRDN têm concentrado os estudos mais abrangentes e de maior escala 

sobre os militares contratados, fazendo a ligação a estudos anteriores50. Não é, porém, 

possível fazer uma análise longitudinal completa e com rigor porque os indicadores e/ou 

as escalas são dissemelhantes e existem estudos cronologicamente próximos com 

indicadores e resultados diferentes. Porém, é possível obter uma ideia concreta sobre 

as principais tendências, que confirmam a prevalência da dimensão simbólica / 

institucional sobre a dimensão ocupacional / instrumental no acesso às FFAA, o que 

aproxima o serviço militar contratado da perspetiva vocacional, associada à Instituição 

e às missões das FFAA (e.g., Cardoso et al., 2009; DGPRM, 2010; DGRDN, 2019c). 

Os estudos do MDN de 2008 e 2016 (DGPRM, 2008; DGRDN, 2017), com base em 

inquéritos aplicados a militares RV/RC em serviço nas FFAA, confirmam, de forma 

transversal, um ligeiro predomínio da dimensão simbólica / institucional em relação à 

                                            
49 Foi o Exército, através do Centro de Psicologia Aplicada, que mais cedo se preocupou com a questão 
dos militares RV/RC, dada a sua malha territorial e a necessidade de preencher a sua estrutura de forças. 
50 Vários dos investigadores do MDN tinham já participado em estudos anteriores, como membros dos 
ramos das FFAA, aplicando agora critérios semelhantes a uma base mais alargada (os três ramos). 
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dimensão ocupacional / instrumental, como se observa na Tabela 7. Mas é também 

possível notar que alguns indicadores de natureza ocupacional são mais valorizados 

em 2017 (e.g., ordenado/salário; segurança profissional; formação profissional). 

Tabela 7 - Motivos de ingresso nas FFAA – distinção por ramos. 

 

Fonte: Construção nossa, a partir de DGPRM (2008) e DGRDN (2017). 

Não obstante o valor médio superior atribuído aos motivos simbólicos, uma análise 

estatística inferencial permite perceber que a dimensão ocupacional tem maior valor 

explicativo (35,6% versus 14,2%) (DGRDN, 2017, p. 73-74). A relevância desta 

dimensão tinha sido reconhecida por Sousa (1990, p. 47) ao identificar a remuneração, 

a gratificação profissional e outras regalias como fatores relevantes no ingresso. 

Esperava-se que a análise inter-ramos ajudasse a identificar diferenças nos respetivos 

motivos de ingresso, no entanto há dados contraditórios. Em confronto com os estudos 

do MDN de 2008 e 2017, onde a Marinha e a Força Aérea mostram motivos vocacionais 

com valores superiores ao Exército (Tabela 7), os estudos de Cardoso et al. (2009) e da 

DGPRM (2010 e 2011b), no âmbito do DDN, sugerem um escalonamento inverso, 

notando-se a prevalência da dimensão ocupacional sobre a dimensão vocacional na 

Marinha e na Força Aérea, sendo menos saliente em relação ao Exército, onde esta 

Marinha Exército Força Aérea

2008 2017 2008 2017 2008 2017

Atracção pelas atividades e missões das FFAA 5,50 5,31 5,43 5,06 5,23 5,22

Concorrer aos QP das Forças Armadas 5,58 4,13 4,86

Prestígio social dos militares 4,24 4,09 3,77 4,06 4,03 4,09

Concorrer aos QP das Forças de Segurança 3,58 4,87 3,65

Conjunto de incentivos atractivos (benefícios) 4,11 4,60 3,96 4,24 4,19 4,37

Pelo desafio e aventura / conhecer novos lugares 5,06 5,00 4,46 4,53 4,14 4,52

Influência de amigos e familiares / tradição familiar 2,48 3,44 2,42 3,34 2,25 3,49

Independência económica e familiar / sair de casa 1,89 2,36 1,86 2,55 1,90 2,66

Obter segurança profissional 5,37 4,74 5,44

Conseguir ter uma profissão ajustada à formação que tinha 4,53 3,95 4,37

Adquirir formação profissional / prosseguir estudos 4,86 4,66 5,07

Pelo ordenado / salário / profissão remunerada 4,57 4,78 4,02 4,61 4,70 4,60

Atracção pela cultura e características da vida militar 5,15 5,41 4,75 5,02 4,99 5,45

Não ter emprego 2,56 2,49 2,69

Não conseguir arranjar outro emprego 2,14 3,03 2,09 3,34 2,19 3,04

Servir a Pátria/Portugal/o país 5,43 5,72 5,22 5,51 5,16 5,66

Variações por ramo

Parâmetros de análise
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dimensão parece ter maior peso na decisão de ingresso51 (DGPRM, 2010). 

Independentemente do escalonamento entre os ramos, sublinha-se a importância que, 

nos vários estudos, tem sido atribuída pelos participantes à dimensão ocupacional. 

A par desta dicotomia teórica, a revisão empírica ajuda a entender, na linha do 

“profissionalismo pragmatismo” de Segal (1986)52, que faz pouco sentido separar as 

duas dimensões. Subscreve-se, por isso, a avaliação de Pica (2004), que observa que 

“não há indecisão entre a perspetiva institucional … e a ocupacional. Hoje, à mercê de 

uma profissionalização …, as forças armadas são, também, uma ocupação” (p. 47). 

Assim, parece importante que as FFAA destaquem a dimensão institucional como 

“imagem de marca”, mas devem também incentivar a perspetiva ocupacional. 

 SÍNTESE DOS ASPETOS RELEVANTES DA DIMENSÃO “RECRUTAR” 

Neste capítulo apresentou-se uma revisão concetual e empírica sobre a dimensão 

“recrutar” em relação ao regime de contrato das FFAA Portuguesas, recorrendo-se aos 

últimos estudos e relatórios produzidos pelos ramos e pelo MDN e a trabalhos de 

investigadores independentes. A revisão foi efetuada com base nos níveis de análise 

“macro”, “meso” e “micro”, como de seguida se resume a partir de algumas das 

principais asserções obtidas (Quadros 9 a 11). 

Quadro 9 – Asserções no âmbito do recrutamento – nível macro de análise. 

Caraterização do mercado de trabalho nacional e influência nas FFAA 

(1) A evolução da base demográfica em Portugal conduz a uma diminuição muito significativa do escalão 
etário recrutável (base de recrutamento) para as FFAA, impondo soluções complementares inovadoras 
(e.g., mais tecnologia; mais mulheres; mais civis; abertura a imigrantes).  

(2) A evolução do nível de escolaridade e o perfil social das novas gerações têm condicionado 
negativamente a propensão para ingresso nas FFAA, devendo ser ponderadas novas estratégias. 

(3) Admite-se que o nível de desemprego condicione, no âmbito de um processo concorrencial, o 
recrutamento e a retenção de efetivos do serviço militar contratado nas FFAA Portuguesas. 

(4) Fatores de natureza económico-financeira e razões políticas têm imposto “efetivos autorizados” para 
o serviço militar contratado, entre 2004 e 2019, sistematicamente abaixo das necessidades, embora nem 
sempre os ramos das FFAA tenham capacidade de preencher todas as vagas abertas. 

 

 

 

                                            
51 Admite-se que esta diferença esteja parcialmente relacionada com o nível de incorporação técnica e 
tecnológica das funções, maior na Marinha e Força Aérea e menor no Exército. 
52 Recorda-se que Segal (1986) considerava que poderão existir elementos das FFAA que são “profissionais 
ocupacionais” e, simultaneamente, “militares institucionais”. 
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Quadro 9 - Asserções no âmbito do recrutamento – nível macro de análise (cont.). 

Representações sociais sobre as FFAA 

(1) Os estudos demonstram que se verifica, por parte dos jovens, um afastamento cada vez maior no 

que concerne à Defesa e às FFAA. 

(2) No âmbito da dimensão institucional, as representações sociais sobre as FFAA mostram uma imagem 
muito positiva (vários estudos), com maior relevo para os indicadores “necessidade/utilidade”, “eficácia” 
e “confiança”, em contraposição com “organização” e “equipamento”, que registam valores mais baixos. 

(3) No âmbito da dimensão profissional, as representações sociais sobre as FFAA surgem com 
resultados modestos e um escalonamento expressivo entre os ramos: os indicadores mais valorizados 
são o “interesse das atividades”, a “experiência profissional” e a “formação”, enquanto os menos 
valorizados são o “salário”, as possibilidades de “evolução na carreira” e o “prestígio social”. 

(4) As representações sociais dos cidadãos no DDN (dimensões institucional e profissional) apresentam 
valores superiores à perceção dos militares e respetivos familiares. 

Quadro 10 - Asserções no âmbito do recrutamento – nível meso de análise. 

Divulgação da imagem institucional e da oferta de trabalho das FFAA 

(1) A informação recebida antes do ingresso, nem sempre é suficiente, rigorosa e congruente com a 
realidade, frustrando as expetativas e não salvaguardando a credibilidade e a reputação institucional. 

(2) Os estudos demonstram que o atual processo de divulgação da imagem e da oferta de trabalho tem 
uma eficácia reduzida. Os ramos têm estratégias distintas, utilizam estruturas e recursos próprios, 
geralmente não especializados, e apenas pontualmente partilhados; excecionalmente recorrem à 
subcontratação; as atividades de divulgação são similares, com maior dimensão territorial no Exército. 

Processo de recrutamento e seleção 

(1) O Órgão Central de Recrutamento, previsto na Lei do Serviço Militar de 1999, ainda não foi criado. 

(2) Cada ramo tem um modelo de recrutamento próprio, sem partilha de estruturas ou recursos, nem 
uma coordenação consequente. A seleção tem disfunções similares. 

(3) Salvaguardando testes específicos para algumas especialidades, as condições estabelecidas para a 
admissão ao regime de contrato são globalmente similares nos três ramos.  

Atrição durante o recrutamento e a seleção 

(1) A taxa média de atrição durante o recrutamento e a seleção até ao ingresso definitivo nas fileiras é 
muito elevada, pontualmente ultrapassando os 70% e por vezes os 80%. 

(2) É essencial que se pondere sobre as perdas que ocorrem durante o recrutamento e a seleção, 
definindo outras formas de obter os adequados perfis de competências. 

Quadro 11- Asserções no âmbito do recrutamento – nível micro de análise. 

Fontes associadas à decisão de ingresso nas fileiras 

(1) Independentemente do ramo, as principais fontes de ingresso são informais: “amigos” e “familiares”. 
Estudos recentes assinalam, desde 2008, o crescimento da importância do “DDN”. De seguida, surgem 
os “sites de recrutamento”, as “redes sociais” e os “centros de recrutamento”. 

(2) Com influência muito mais reduzida atualmente (versus 2008) surgem as seguintes fontes: “jornais e 
revistas”, “televisão”, “sites de emprego”, “feiras e stands de exposição” e “rádio”. 

Motivos que conduzem ao ingresso nas FFAA 

(1) Os motivos de natureza simbólica/institucional (relativos à natureza das FFAA e a uma perspetiva 
vocacional) apresentam uma valoração superior, embora os motivos de natureza instrumental/ 
ocupacional tenham, estatisticamente, maior valor explicativo e uma importância crescente. 

(2) Independentemente do escalonamento entre os ramos, o salário, a segurança profissional e a 
possibilidade de adquirir formação profissional ou prosseguir os estudos são fatores de natureza 
instrumental com um crescendo de importância entre os militares RV/RC.  
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5. O MERCADO DE TRABALHO INTERNO ÀS FORÇAS ARMADAS. 
RETENÇÃO DE EFETIVOS E MOBILIDADE PROFISSIONAL 

 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo procede-se à revisão concetual e empírica da problemática sobre a 

dimensão “reter” do modelo de serviço militar contratado em Portugal, sendo 

analisados diversos estudos e relatórios elaborados durante os últimos anos a nível 

nacional nesta área de estudo (MDN, ramos das FFAA e investigadores independentes). 

Tal como no capítulo anterior, a revisão está organizada com base nos níveis de análise 

“macro”, “meso” e “micro”. 

No âmbito dos níveis macro e meso, reflete-se, em relação à dimensão “reter”, sobre 

o turnover, as taxas de atrição durante o serviço em RV/RC, a mobilidade profissional 

nas FAA e o apoio à obtenção de qualificações académicas e profissionais para 

melhorar o desempenho nas FFAA e a empregabilidade geral dos cidadãos. No âmbito 

do nível micro, analisa-se a gestão das expetativas dos militares contratados, as 

principais razões de saída prematura das fileiras e o grau de conhecimento que os 

militares têm da realidade dos ramos, das condições em que decorre o serviço militar 

em RV/RC e do regime de incentivos que o suporta. 

 NÍVEIS MACRO E MESO DE ANÁLISE 

Para efeitos deste estudo, utiliza-se a expressão “mercado de trabalho interno às 

FFAA”, para distinguir do “mercado de trabalho externo às FFAA” após a saída das 

fileiras, como foi antes concetualizado. Inclui os efetivos militares em serviço nos ramos 

em RV/RC, as estruturas orgânicas afetas à sua gestão e um conjunto de possibilidades 

profissionais, previstas normativamente, ao alcance dos jovens que ingressam em 

RV/RC nas fileiras das FFAA (Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio; Decreto-Lei n.º 

76/2018, de 11 de outubro). Estas possibilidades profissionais, perspetivadas no âmbito 

da gestão da mobilidade funcional e geográfica, são expressas de várias formas, 

designadamente, no desenvolvimento da carreira em contexto militar e na aquisição de 

competências escolares e profissionais para potenciar a empregabilidade no mercado 

de trabalho externo às FFAA (Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro). 

A gestão dos efetivos existentes tem sido um dos principais problemas com que as 

FFAA Portuguesas se têm confrontado nos últimos anos. Por um lado, é ponto assente 
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que as FFAA não podem garantir à maioria dos militares contratados a sua continuidade 

nas fileiras para além do período legalmente definido, o que condiciona, à partida, o 

próprio exercício, que se pretende sincrónico, de obtenção e retenção dos recursos 

humanos. Por outro lado, importa garantir estabilidade no número de efetivos que existe 

em cada ano, designadamente à custa da redução do turnover de militares contratados, 

em prol da manutenção do know-how dos ramos das FFAA e da redução de custos. 

Um estudo recente do Estado-Maior da Armada, referindo-se explicitamente aos 

constrangimentos que causam as saídas antecipadas, sublinha: 

(1) A perda de capital humano, o seu conhecimento e experiência; 

(2) A carência de proficiência em áreas operacionais e técnicas de grande 

especificidade; 

(3) A impossibilidade de realização de tarefas habitualmente desempenhadas; 

(4) O défice de militares em determinados quadros; 

(5) A [in]existência de militares em número suficiente para prover todos os cargos na 

estrutura para cada categoria, posto e classe; 

(6) A ausência de retorno para a organização do investimento realizado em formação 

(…) e consequente dificuldade e/ou impossibilidade de repor este conhecimento a 

curto/médio prazo. (EMA, 2017, p. 3) 

Existem formas de reduzir parcialmente o número de militares contratados, sem 

condicionar as atividades e os níveis de desempenho. A incorporação tecnológica, 

designadamente ao nível dos sistemas de armas, poderá ser uma forma, embora 

corresponda geralmente a um aumento das exigências da qualidade dos recursos 

humanos. O aumento dos níveis de experiência e qualificação do pessoal militar, 

associados a uma redução do turnover, pode, em determinadas circunstâncias, permitir 

reduzir igualmente o número de efetivos necessários ao cumprimento das missões e 

resultar em maior produtividade, se verificou em vários países ocidentais (e.g., nos EUA 

com a introdução da All-Volunteer Force - AVF) (Hogan et al., 2004). A aplicação do 

princípio da subsidiariedade, entre militares e civis, poderá ser outra solução para 

promover a redução de pessoal militar em determinadas áreas, designadamente em 

atividades de apoio administrativo e/ou logístico. 
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Com exceção da última opção, sublinha-se que todas as alternativas acima referidas 

implicam uma maior permanência dos cidadãos nas fileiras em regime de contrato 

(normal e/ou especial) e, por isso, recomendam uma taxa de retenção superior, quer 

para melhorar as qualificações, quer para obter depois o devido retorno do investimento 

efetuado com formação e treino. 

No âmbito do nível macro de análise, a revisão da dimensão “retenção” reporta-se, 

à semelhança da dimensão “recrutamento”, ao estudo de algumas variáveis do contexto 

externo, como sejam, a maior ou menor atratividade do mercado externo versus a 

atratividade das FFAA, a oscilação da taxa de desemprego jovem, bem como a evolução 

normativa do enquadramento do serviço militar em RV/RC, designadamente o regime 

de incentivos e a extensão do regime de contrato. Estes aspetos estão, de um modo 

geral, referidos em capítulos anteriores e continuarão a ser também explorados na parte 

prática da tese. 

O nível meso de análise refere-se à capacidade que as FFAA demonstram em fixar 

nas suas fileiras os efetivos recrutados por um período razoável de tempo, de modo a 

salvaguardar o regular funcionamento organizacional, quer em termos da qualidade do 

desempenho dos militares, quer do retorno do investimento efetuado em formação e 

treino. Esta vertente da retenção está associada a fatores que dizem respeito ao papel 

organizacional, designadamente, a uma atitude geral positiva e a ações concretas 

corporizadas em práticas de gestão adequadas, assumidas como parte de um processo 

integrado (onde entram também fatores de natureza cultural e individual), conducente à 

valorização e desenvolvimento do “capital humano” da organização (Almeida, 2008, p. 

17; Michelman, 2007, pp. 23-25). 

No âmbito deste nível de análise, a capacidade de retenção, com expressão indireta 

nas taxas de atrição, pode ser condicionada por vários fatores, nomeadamente, a 

atratividade decorrente da mobilidade profissional proporcionada pelas FFAA, a forma 

como decorre o acolhimento dos cidadãos desde o primeiro contacto com a Instituição 

Militar, o tratamento subsequente, as condições de trabalho e de habitabilidade geral, 

ou a posterior preparação para uma reinserção profissional externa com sucesso.  

Os estudos e relatórios que têm sido elaborados não separam os níveis meso e micro, 

acrescentando à análise vários outros fatores, que têm sido objeto de preocupação e 

avaliação nos últimos anos pelo MDN e pelos ramos (CPAE, 2016; DGPRM, 2008, 

2011b, 2012; DGRDN, 2017; EMA, 2017). Porém, neste capítulo separam-se as 
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vertentes meso e micro, analisando-se de seguida, sob o nível meso, a evolução do 

turnover e das taxas de retenção, a mobilidade profissional nas FFAA e o apoio aos 

militares contratados para a obtenção de qualificações académicas e profissionais, 

deixando para o nível micro vários outros fatores. 

 TURNOVER E TAXAS DE ATRIÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO MILITAR CONTRATADO 

O turnover, cujo conceito se traduz numa relação simples entre entradas e saídas de 

recursos humanos numa dada organização (Ongori, 2007), pode ser estabelecido a 

partir de um índice que traduz a maior ou menor estabilidade da força de trabalho dessa 

organização. Admite-se que este índice, que decorre do quociente entre o número de 

saídas e o número de empregados, associado a um dado lapso de tempo, não deverá 

ser superior a 18%, sob pena de se traduzir em efeitos nefastos para a organização, 

afetando negativamente o orçamento do recrutamento, da formação e do treino, as 

ocorrências devidas ao trabalho e a própria performance dos trabalhadores (Rocha, 

1999, p. 177-181). Em sentido inverso, uma reduzida taxa de rotatividade dos militares, 

associada a uma maior capacidade de retenção, permite manter “o efetivo necessário 

ao cumprimento das missões e tarefas, com experiência e conhecimentos, 

incrementando as capacidades das FFAA” (Marques & Laranjo, 2018, p. 267). 

Às taxas de atrição resultantes das várias fases do processo de recrutamento e seleção 

soma-se a atrição que ocorre durante a prestação do serviço militar, após o 

ingresso efetivo nas fileiras das FFAA. Neste caso, o número de efetivos dos ramos está 

dependente das saídas que ocorrem em cada ano, por termo de contrato (saídas 

involuntárias) e por desistência (saídas voluntárias, antecipadas). Um estudo realizado 

em 2011 apresenta, como referência para o tempo médio de permanência nas 

fileiras, 52 meses (4,33 anos), com a seguinte distribuição por ramos: 41 meses (3,42 

anos) na Marinha; 51 meses (4,25 anos) no Exército; e 79 meses (5,58 anos) na Força 

Aérea. Uma análise por género indica que as mulheres permanecem nas fileiras, em 

media, cerca de um ano e meio mais do que os homens. A distribuição por categorias 

fixa os seguintes tempos de permanência: oficiais – 57 meses (4,75 anos); sargentos – 

65 meses (5,42 anos); praças – 52 meses (4,33 anos) (DGPRM, 2012, pp. 19-20). 

Os dados disponíveis indicam que o turnover em 2011 foi relativamente baixo (Marinha: 

5,54%; Exército: 19,17%; Força Aérea: 6,66%), facto que pode ter ficado a dever-se à 

redução acentuada de efetivos autorizados que se verificou durante o mesmo período 
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(DGPRM, 2012), originando um recompletamento incompleto dos efetivos que deixaram 

as fileiras nesse período, aspeto que progressivamente tem vindo a agravar-se. 

Importa, ainda, atentar no equilíbrio na gestão das admissões, pelo que a atrição 

anual, cumulativa, decorrente da diferença entre saídas e entradas em cada ano, não 

deverá ser colmatada de uma só vez, mas progressivamente, sob pena de serem 

criados constrangimentos cíclicos futuros, com base num elevado número de saídas em 

simultâneo. O exemplo de 2009, onde se verificou a abertura num só ano de uma grande 

quantidade de vagas para acesso ao RV/RC, constitui uma lição identificada e uma 

situação a não repetir: 34% de vagas na Marinha em relação aos efetivos autorizados 

para esse ano; 56% no Exército (a maior parte na categoria de praças); e 23% na Força 

Aérea (ramo que aparentemente parece ter maior capacidade de retenção) (DGPRM, 

2010). Esta decisão de abertura de vagas, pelo seu volume em relação ao efetivo de 

cada ramo, contraria o equilíbrio na gestão das admissões sugerido por Rocha (1999) 

quando define uma taxa limite de turnover de 18%. 

No que concerne ao momento da saída das FFAA, o estudo realizado em 2011, sobre 

1362 respostas válidas, mostra a seguinte distribuição percentual: (1) durante a 

formação inicial – 11,19% (saídas voluntárias); durante a prestação do serviço em 

RV/RC – 41,35% (saídas voluntárias); e no final do contrato – 47,45% (saídas 

involuntárias) (DGPRM, 2012). Dados mais recentes, de 2018, mostram percentagens 

igualmente elevadas de saídas voluntárias: dos 3.101 efetivos que saíram neste ano, 

57% fizeram-no voluntariamente, antes do limite legal estabelecido pela lei (Rodrigues, 

2019, p. 37), sendo que, globalmente, nos últimos anos, as saídas têm sido superiores 

às entradas53, com maior expressão no Exército, e na categoria de praças, dado que é 

o ramo que tem necessidade de recrutar, em cada ano, um maior número de efetivos. 

Os dados destes dois estudos comprovam que há um elevado número de saídas 

voluntárias durante a prestação do serviço militar, o que, dada a interdependência que 

existe entre a retenção e o recrutamento, para além das consequências negativas em 

termos funcionais, um grande número de saídas anuais implica um esforço 

considerável, quer no recrutamento de novos elementos, quer na posterior reinserção. 

Estes aspetos devem ser objeto de profunda reflexão pelos ramos das FFAA e pela 

                                            
53 A estatística refere que, desde 2017, saíram das fileiras das FFAA uma média de 3.000 cidadãos 
(Rodrigues, 2019, p. 37), valor que não foi possível repor na mesma ordem de grandeza. 
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tutela, sob pena de o atual modelo de serviço militar em RV/RC deixar de ser sustentável 

e não responder às necessidades do país. 

Para melhor explicitação da questão da atrição e da reposição dos efetivos que saem 

das fileiras, façamos um exercício adicional: se assumirmos que o número de militares 

contratados necessários ao Exército (ou o número de efetivos autorizados pela tutela) 

for, por exemplo, 7.500 e que o índice de turnover limite é definido em 18%, tal a 

referência aconselhada por Rocha (1999), o número de militares que em cada ano deixa 

este ramo das FFAA não deverá ser superior a 1.350. Tomando igualmente como 

referência este “volante” de 1.350 militares para o ingresso médio anual nas fileiras, uma 

projeção no vazio indica que seriam necessários 5,5 anos para o preenchimento 

completo dos quadros RV/RC (7.500 vagas), sem, no entanto, contabilizar qualquer 

saída voluntária ou atrição de outra natureza. 

Supondo agora que os quadros estão completos, para suportar um índice de turnover 

de 18% ao ano, o Exército precisaria, que o tempo médio de permanência nas fileiras 

se situasse acima dos 5,5 anos, o que não acontece, dado que aos 5,5 anos teria que 

ser somado um lapso de tempo complementar que compensasse o número de saídas 

voluntárias em cada ano. Assim, se recuperarmos a referência de 57% de saídas 

voluntárias das fileiras de 2018 (Rodrigues, 2019, p. 37), poderíamos ter necessidade 

de aumentar substancialmente os tempos médios de permanência nas FFAA, para lá 

dos seis anos permitidos pelo RC normal e/ou, de forma combinada, aumentar o número 

de ingressos de efetivos no ramo54. 

Os resultados deste exercício confirmam, por um lado, a dificuldade em os ramos das 

FFAA, nos termos do modelo de serviço militar contratado (“regime de contrato normal”), 

reporem os efetivos que anualmente deixam as fileiras, tendo em consideração o limite 

máximo estabelecido legalmente para esta forma de prestação de serviço. Por outro 

lado, esta simples simulação parece impor, em alternativa, duas vias de resolução: (1) 

aumentando substancialmente os tempos de permanência em regime de contrato, o que 

pode ser concretizado com a adoção do regime de contrato especial, a coberto da 

regulamentação do novo diploma (Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro), numa 

escala adequada e progressiva, em algumas áreas funcionais; (2) assumindo que o 

turnover se situa, em cada ano, entre os 30% e os 40%, o que ultrapassa em cerca de 

                                            
54 Nota-se que, neste exercício, não estão contemplados os diferenciais entre as necessidades reais dos 
ramos e as existências, situação que, a ser considerada, iria ainda aumentar as necessidades de 
recrutamento e/ou os tempos de permanência nas fileiras. 
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50% a referência aconselhada de 18% (Rocha, 1999), com a correspondente perda de 

know-how ao mesmo tempo que se exige uma capacidade de recrutamento e seleção 

anual acima dos 2.500 efetivos (apenas para o Exército) e a correspondente 

disponibilidade financeira para a concretização. Projeção semelhante pode ser feita em 

relação à Marinha e à Força Aérea. 

A primeira via parece surgir como a solução mais equilibrada em razão da capacidade 

de retenção nas fileiras por parte das FFAA e também da gestão dos processos de 

recrutamento e seleção, aspetos a explorar na parte prática do relatório da investigação. 

Esta opção tem sido objeto de alguns estudos em contexto militar. Rosa e Martins 

(2017), analisando os fatores que contribuem para a retenção de praças contratadas na 

Força Aérea, concluem que são sobretudo de cariz instrumental, os quais se encontram 

“associados com projetos profissionais de médio e longo prazo”, onde incluem os 

contratos de longa duração (regime de contrato especial), de que podem decorrer 

“ganhos significativos”: (1) para a organização, na medida em que “permitem uma maior 

rentabilização do retorno do investimento em formação, o aproveitamento do know-how 

por um período mais alargado e ainda uma transmissão de conhecimentos mais 

equilibrada face aos militares mais inexperientes”; e (2) para os militares, porque permite 

“responder aos seus desejos de maior “estabilidade profissional”” (p. 387). Como 

complemento, num outro estudo, Pereira e Silva (2018) propõem uma gestão dos 

militares do regime de contrato especial por ciclos de seis anos (p. 155). 

 MOBILIDADE PROFISSIONAL PROPORCIONADA PELAS FORÇAS 

ARMADAS PORTUGUESAS 

Os militares RV/RC, durante e após o fim do seu vínculo contratual, têm a possibilidade 

de usufruir de um conjunto de incentivos, conforme estabelecido em regulamento ad 

hoc (Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro), objeto de revisão sumária anterior. No 

âmbito da dimensão “retenção”, são vários os incentivos que estão ao alcance dos 

jovens que ingressam nas FFAA nestes regimes, aumentando / melhorando com o 

tempo de permanência. Sublinham-se, de seguida, duas grandes áreas de gestão dos 

militares RV/RC, a que se associam alguns incentivos que poderão ajudar a aumentar 

a retenção nas fileiras: a “mobilidade profissional” proporcionada pelas FFAA 

Portuguesas (nesta secção) e o “apoio à obtenção de qualificações académicas e à 

formação profissional” dos militares contratados (na subsecção seguinte), o que, em 

conjunto permite, simultaneamente, um acesso ao desenvolvimento de uma carreira 
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militar e à aquisição de competências escolares e profissionais potenciadoras de maior 

empregabilidade fora das FFAA. 

As várias possibilidades de mobilidade profissional interna, acessíveis aos militares 

RV/RC (Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio), alimentam as necessidades funcionais 

dos ramos das FFAA, ao mesmo tempo que, se bem exploradas, permitem aumentar 

os tempos de fixação dos efetivos nas fileiras. Simultaneamente, constituem um atrativo 

para outros potenciais interessados ao ingresso nas FFAA. As possibilidades de carreira 

nas FFAA e a respetiva mobilidade profissional, intra e inter-categorias em relação 

aos cidadãos que optam pelo RV/RC foi já analisada no Capítulo 3 e sumarizada na 

Ilustração 13. No âmbito de cada categoria (oficiais, sargentos, praças), os militares 

podem evoluir na carreira através de mobilidade profissional vertical (vulgo promoções) 

e/ou horizontal (enriquecimento de funções e/ou escalões remuneratórios). As 

promoções correspondem por excelência à matriz normativa, e também mental, 

instalada em contexto militar nacional, na medida em que, na generalidade, são essas 

que permitem melhorar substancialmente a remuneração. 

A mobilidade profissional vertical (promoções) implica a existência de vaga e está 

dependente de cabimentação orçamental. Desde há alguns anos, nos termos das 

sucessivas leis do orçamento, as promoções dos militares, independentemente das 

categorias e dos postos a que se refiram, passaram a ser aprovadas diretamente pelo 

Ministério das Finanças, cuja dilação na aprovação tem condicionado este tipo de 

mobilidade, com consequências importantes ao nível da gestão funcional e da 

motivação dos militares. Por outro lado, porque se trata também de “valorização 

remuneratória” com mudança de nível, nos termos do da Lei do Orçamento de 2019 

exige “despacho prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pela área em 

que se integra o órgão, serviço ou entidade em causa e pela área das finanças e 

Administração Pública” (Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, art.º 16.º, n.º 5). 

Em relação à mobilidade vertical, os militares das categorias de praças e de sargentos 

podem ter acesso à categoria superior, desde que existam vagas e sejam satisfeitas 

algumas condições prévias, estabelecidas para o efeito. De forma semelhante, alguns 

militares contratados poderão ingressar no regime de contrato especial, o que lhes 

permitirá atingir outros postos e permanecer nas fileiras até aos 18 anos de serviço 

(Decreto-Lei n.º 75/2018, de 11 de outubro). Podem, ainda, ter acesso aos quadros 

permanentes dos ramos das FFAA nos termos antes explicitados (Decreto-Lei n.º 
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90/2015, de 29 de maio). Recorda-se que o estudo da DGRDN aponta a possibilidade 

de concorrer aos quadros permanentes como um importante motivo que justifica o 

ingresso nas FFAA em RV/RC (5,58 na Marinha; 4,13 no Exército; e 4,86 na Força Aérea 

– numa escala de 7 níveis) (DGRDN, 2017, p. 58). Admite-se que a maior valoração 

atribuída à Marinha, face aos outros ramos, esteja relacionada com a existência de um 

quadro permanente de praças neste ramo, o que não acontece nos casos do Exército e 

da Força Aérea, embora a possibilidade da sua criação faça parte dos debates e dos 

discursos públicos recentes de responsáveis políticos e militares, como forma de 

potenciar a captação de cidadãos para o serviço militar contratado e, posteriormente, 

para melhorar a capacidade de retenção. 

Por sua vez, os movimentos horizontais de carreira, que estão associados a uma 

mobilidade funcional (e, por vezes, também geográfica), decorrem usualmente de 

necessidades concretas das FFAA, podendo ou não corresponder à vontade ou 

interesse do militar, mas permitem adquirir experiência profissional em outras áreas. 

Uma colocação mais próxima da área de residência pode configurar uma ação de 

mobilidade geográfica e funcional, sendo simultaneamente vantajosa para o militar que 

é movimentado55. No estudo da DGRDN (2017) apresenta-se como o segundo motivo 

mais importante para a escolha do ramo Exército o facto de este ter “unidades ma is 

próximas da área de residência” (29,6% versus 11,5% da Marinha e 7,5% da Força 

Aérea) (p. 66). O mesmo motivo, utilizado de forma inversa (“estar colocado longe de 

casa”), pode ser razão para o militar querer terminar antecipadamente o vínculo com as 

FFAA (16,4% na Marinha, 36,7% no Exército e 21,3% na Força Aérea) (p. 192). 

Não obstante as várias possibilidades previstas na lei, os estudos demonstram que a 

forma como é utilizada a mobilidade profissional horizontal tende muitas vezes a 

reduzir a permanência dos cidadãos nas fileiras: (1) por razões de serviço, os militares 

são, frequentemente, colocados longe da sua área de residência, aí permanecendo 

demasiado tempo segundo a perceção dos próprios, o que implica a separação do 

agregado familiar e o afastamento do grupo de amigos, a que acrescem gastos de 

deslocamento devido às distâncias a percorrer; (2) algumas das colocações dificultam 

a continuação dos estudos, quer devido à distância a percorrer, quer porque os tempos 

livres são reduzidos, ou porque o tipo de serviço é demasiado pesado (e.g., participação 

em atividade operacional; serviços de escala muito frequentes; atividades em horário 

                                            
55 Se essa colocação for concretizada para um cargo de maior prestígio pode corresponder, também, a um 
enriquecimento de funções. 
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noturno); (3) as novas colocações nem sempre correspondem a um enriquecimento de 

funções, acontecendo frequentemente que são desempenhadas funções de reduzida 

atratividade, fora da especialidade dos militares ou das qualificações que detêm (CPAE, 

2016; DGPRM, 2008, 2011b, 2012; DGRDN, 2017). Sempre que os movimentos 

horizontais correspondam a “valorização remuneratória” por mudança de escalão, são 

sujeitos aos mesmos condicionamentos da Lei do Orçamento (Lei n.º 71/2018, de 31 de 

dezembro, art.º 16.º). 

Uma maior permanência dos cidadãos contratados nas fileiras permite o acesso a 

um maior número de incentivos ou à sua melhoria, dado que estes são de aplicação 

progressiva, melhorando à medida que aumenta a permanência nas FFAA. Para além 

das compensações diretas que a mobilidade profissional oferece aos militares RV/RC 

em relação ao contexto militar, permite obter competências específicas e experiência 

profissional que podem vir a ser determinantes para uma reinserção de sucesso no 

mercado de trabalho externo às FFAA, se e quando ocorrer a saída das fileiras. 

 APOIO À OBTENÇÃO DE QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS E À 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS MILITARES CONTRATADOS 

O atual regime de incentivos prevê diversos apoios a prestar aos militares RV/RC, onde 

se inclui a obtenção de qualificações escolares e profissionais. Neste âmbito, está 

prevista a criação das “condições necessárias para que os militares … frequentem um 

processo formativo que permita a elevação das qualificações escolares ou profissionais 

conducentes à obtenção de, pelo menos, o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional 

de Qualificações” (Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro, art.º 3.º, n.º 1). 

Embora estas e outras medidas sejam muito úteis para uma reinserção socioprofissional 

com sucesso após a prestação de serviço militar, espera-se que o envolvimento dos 

militares em processos de “qualificação e certificação de competências” possa 

aumentar a sua motivação e a satisfação com as FFAA e conduzir a um aumento da 

permanência nas fileiras. Por isso, os ramos das FFAA têm realizado um trabalho 

importante no âmbito da formação profissional e da certificação e reconhecimento formal 

da formação ministrada em contexto militar (DGRDN, 2017, p. 290), procurando conciliar 

a satisfação das necessidades funcionais do contexto militar e a certificação e 

reconhecimento externo da formação, com referência ao “Quadro Nacional de 

Qualificações” e ao “Catálogo Nacional de Qualificações”. Não obstante esta 

preocupação e o esforço desenvolvido na reformulação da formação ministrada aos 
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militares contratados, as entrevistas exploratórias e os vários estudos e relatórios 

consultados (DGPRM, 2008, 2011b, 2012; DGRDN, 2017; Faustino & Serra, 2018; Rijo 

et al., 2018; Pereira & Silva, 2018; Rijo & Honorato, 2018) demonstram que os 

resultados são escassos para que a formação ministrada internamente seja atrativa no 

mercado de trabalho externo às FFAA. Nesse sentido, dois dos grandes desafios da 

profissionalização, assumidos pelo MDN, passam pela “reforma estrutural da formação 

profissional, tendo em vista o alinhamento face ao Sistema Nacional de Qualificações” 

e por uma “aposta na implementação de uma gestão de recursos que permita o 

desenvolvimento de percursos profissionais lógicos, com coerência entre formação 

(certificável) e atividades desenvolvidas” (DGRDN, 2019a, p. 17; Governo de Portugal, 

2021). No caso de as qualificações serem estritamente de natureza militar, a necessária 

formação profissional para a futura reinserção no mercado de trabalho externo às FFAA 

poderia ocorrer no último ano de serviço (Pereira & Silva, 2018, p. 156). 

Não obstante o valor da formação certificada para uma reinserção de maior sucesso, 

persistem dúvidas sobre a sua importância efetiva para a melhoria da retenção. Os 

estudos revistos, adiante avaliados no âmbito do nível micro de análise, não são 

totalmente conclusivos, apresentando valores relativamente modestos em relação aos 

objetivos e expetativas criados à volta deste tópico. Há estudos que apresentam a 

obtenção de qualificações escolares e profissionais como um importante indicador 

de satisfação em relação à permanência nas fileiras (DGPRM, 2008, 2012; DGRDN, 

2017). Porém, dado que as condições de apoio variam demasiado com as unidades de 

colocação do militar, num outro estudo recente, realizado no Instituto Universitário 

Militar, os investigadores concluem que “não é possível, pragmaticamente, estabelecer 

uma relação entre a oferta de formação certificada e reconhecida e a permanência nas 

fileiras”, porque a ausência de formação certificada “não se constitui como uma das 

principais razões apontadas para a saída da instituição antes do término do período 

máximo permitido em RC” (Marques & Laranjo, 2018, p. 273). 

Os estudos da DGPRM e da DGRDN sugerem que a não criação de “condições para a 

continuação dos estudos”, associado ao indicador anterior, pode constituir razão de 

saída antecipada, ou, de forma inversa, tornar a prestação do serviço militar mais 

atrativa (DGPRM, 2008, 2012; DGRDN, 2017). Também, sobre este fator, os estudos 

apresentam resultados modestos quado se trata de explicar a dimensão “retenção”. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  122 

 A partir de uma avaliação global sugere-se que: (1) o que está a ser proporcionado 

profissionalmente aos cidadãos que passam pelas fileiras em RV/RC “tem fragilidades 

em termos de valorização e de atratividade” (DGRDN, 2017, p. 288); (2) essas 

fragilidades decorrem, sobretudo, da “forma como a profissão militar está a ser vivida (e 

entendida)” pelos militares que aderiram ao serviço militar em RV/RC (p. 288); e (3) 

poderá ser a perceção dessas fragilidades, expressa em reduzidos níveis de satisfação, 

que condiciona o potencial de retenção, mais visível à medida que o tempo de 

permanência aumenta (DGPRM, 2008; DGRDN, 2017). 

 NÍVEL MICRO DE ANÁLISE 

O nível micro de análise, que se encontra associado ao nível meso pela ação que a 

dimensão organizacional exerce sobre os indivíduos, refere-se, no âmbito da dimensão 

“retenção”, à perceção dos militares em relação às vantagens de que podem beneficiar 

em resposta a um determinado tempo de permanência nas fileiras das FFAA.  

Para analisar de forma adequada esta perspetiva e responder a eventuais disfunções, 

é essencial conhecer os objetivos e orientações profissionais dos cidadãos que aderem 

ao serviço militar RV/RC e prever uma monitorização e um acompanhamento próximo, 

avaliando a evolução das perceções e das expetativas sobre o contexto militar. Por outro 

lado, importa garantir que os militares conhecem todas as possibilidades que são 

proporcionadas pelo regime de incentivos, o que raramente parece acontecer. 

 INDICADORES DE SATISFAÇÃO QUE PODEM CONDUZIR A UM MAIOR 

NÚMERO DE SAÍDAS PREMATURAS 

Nos últimos anos foram elaborados alguns estudos sobre a problemática da retenção 

(e.g., CPAE, 2016; DGPRM, 2008, 2011b, 2012; DGRDN, 2017; Rijo et al., 2018; Rijo & 

Honorato, 2018), procurando identificar-se, entre outros aspetos, as causas mais 

relevantes que conduzem os militares contratados a saídas antecipadas das FFAA, 

antes do limite temporal definido por lei, sugerindo-se formas de aumentar os tempos 

de permanência nas fileiras. 

Alguns dos estudos mostram indicadores, quando avaliados com referência ao grau de 

satisfação dos inquiridos, com valores particularmente baixos, constituindo, por isso, os 

motivos mais importantes para justificar saídas prematuras (DGPRM, 2008, 2012; 

DGRDN, 2017). Esta avaliação pelos militares decorre, em grande medida, do confronto 
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entre as expetativas à partida e a realidade encontrada, tornando-se, muitas vezes, 

determinante na tomada de decisão sobre as saídas antecipadas das fileiras das FFAA.  

Na Tabela 8 apresenta-se uma súmula das percentagens de alguns dos principais 

indicadores, que constituem motivos de saída prematura por ramo, sistematizados a 

partir de três estudos (DGPRM, 2008; DGRDN, 2017; Silva et al., 2002). 

Tabela 8 - Principais motivos de saída prematura – distinção por ramos. 

 

Fonte: Construção nossa a partir de DGPRM (2008); DGRDN (2017); Governo de Portugal, 2021; Silva, Rodrigues A., 

Rodrigues J., & Vilhena (2002). 

Enquanto o estudo de 2002 (âmbito do Exército) se refere a desistências efetivas, 

avaliadas junto dos militares desistentes, os estudos de 2008 e de 2017 (âmbito das 

FFAA) traduzem apenas motivos potenciais que poderão conduzir à desistência. 

Da leitura da Tabela 8 é possível concluir que, ainda que se verifiquem diferenças na 

valoração em relação à generalidade dos motivos, existe um padrão de motivos 

principais que é transversal aos três ramos (e.g., vencimento baixo; colocação longe 

de casa; não se tratar de um emprego definitivo; reduzida atratividade das funções). A 

reduzida valorização profissional e de progressão na carreira é outro indicador relevante 

para o aumento da atrição com um padrão transversal aos ramos, embora existam 

apenas dados mais recentes. Também Carreiras (2019) reconhece que “O serviço 

militar não é percecionado, como deveria, como uma experiência qualificante” e que 

existe “um generalizado sentimento de quebra de expetativas face ao percurso 

profissional e à visão de ausência de valorização profissional.” (p. 9). 

Marinha Exército Força Aérea

2008 2017 2002 2008 2017 2008 2017

Vencimento baixo 38,6% 42,0% 51,7% 39,7% 43,1% 38,7% 41,1%

Desempenho de funções pouco atractivas 27,6% 20,6 23,3% 25,1% 23,3% 26,4% 22,2%

Estar colocado longe de casa / fora da unidade escolhida 28,6% 16,4% 26,1% 40,6% 36,7% 29,4% 21,3%

Não ser um emprego definitivo 23,3% 33,2% 58,5% 41,9% 32,0% 30,1% 30,4%

Más condições de trabalho 22,9% 20,3% 25,5% 16,0% 12,3% 15,4%

Não ter perspectivas de ingressar no QP das FFAA 27,3% 31,8% 18,5% 12,6% 22,7% 28,0%

Incumprimento do Regime de Incentivos (aplicação) 19,3% 23,3% 18,4%

Ter de fazer muitos serviços de escala / exercícios 19,6% 22,4% 33,3% 31,0% 21,7% 19,6% 16,7%

Dficuldades em compatibilizar com a vida familiar 17,3% 14,7% 13,7% 16,0% 17,2% 13,1%

Dificuldades em continuar os estudos 11,6% 14,0% 34,7% 16,9% 15,7% 16,0% 20,7%

Ter surgido uma oportunidade de emprego 10,3% 12,2% 57,8% 12,9% 13,3% 16,3% 14,5%

Reduzida valorização profissional / progressão na carreira 32,5% 29,7% 38,0%

Não receber formação profissional 0,30% 6,3% 37,3% 15,6% 10,8% 12,3% 4,9%

Parâmetros de análise

Variações por ramo
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Num outro estudo de 2012 da DGPRM, que se suporta igualmente em desistências 

efetivas, está também presente a questão da temporalidade do vínculo contratual e 

da dificuldade em ingressar nos quadros permanentes dos ramos, o que conduz a uma 

reduzida perspetiva de carreira. Mas é também dada particular relevância a outros 

indicadores, designadamente: (1) “as expetativas pessoais não correspondem à 

realidade da vida militar”; (2) há uma “perda de motivação” ao longo do tempo; e (3) 

existem “alternativas de emprego” mais aliciantes, melhor remuneradas, com melhores 

condições de trabalho e/ou mais próximas da área de residência. 

Inesperadamente, neste estudo de 2012, ao indicador “continuação dos estudos” é 

dada apenas uma importância média-baixa na análise quantitativa (2,25 em 6) e com 

apenas 6,98% do total de referências na posterior análise qualitativa que foi efetuada 

(categoria que vem em quinto lugar) (DGPRM, 2012, pp. 72-74). Esta valoração é 

coerente com a importância relativa que é atribuída aos fatores “dificuldades em 

continuar os estudos” e “não receber formação profissional” da Tabela 8 (principais 

motivos de saída prematura), em que os valores apresentados são baixos em relação 

aos restantes fatores. Esta tendência é, igualmente, confirmada no estudo do CPAE 

(2016), apoiado num questionário aplicado a 268 militares RV/RC do Exército em que, 

entre 2015 e 2016, rescindiram ou não renovaram o vínculo contratual. Não obstante 

estas dúvidas, o CIOFE e o MDN têm apostado na certificação profissional, 

considerando-a uma área estratégica para aumentar a retenção e favorecer a 

reinserção, aspeto este último que continua a ser explorado no capítulo seguinte. 

Ainda sobre as razões de saída antecipada de militares RV/RC das FFAA, o estudo da 

DGPRM de 2012 sublinha o valor explicativo do indicador “condições de trabalho”, 

o qual permite explicar 45% da variação da satisfação global, embora, isoladamente, 

mostre um nível de satisfação médio-baixo (3,39 numa escala gradativa de 6 níveis) 

(DGPRM, 2012). A importância das “condições de trabalho” é igualmente sublinhada 

num estudo qualitativo de 2017, em que foram entrevistados os principais responsáveis 

militares pela gestão de recursos humanos dos ramos das FFAA, onde a “satisfação 

com as condições de trabalho e de bem-estar” foi cotada como o fator mais significativo 

(71%) para a retenção dos militares RV/RC (Bragança & Santos, 2018, p. 86). Esta 

constatação deve estimular as FFAA a procurar aperfeiçoar este aspeto em particular, 

o que só por si teria um efeito muito positivo na melhoria da satisfação dos militares 

contratados, com naturais reflexos na fidelização à organização e, assim, na redução 
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do número de saídas antecipadas das fileiras, tornando o serviço militar neste regime 

mais atrativo do ponto de vista profissional (DGPRM, 2012, pp. 65-66). 

De forma complementar, no mesmo estudo de 2012, investigam-se os motivos que 

poderão conduzir a um prolongamento do tempo de permanência, concluindo-se 

pela seguinte hierarquia em relação aos primeiros três indicadores: (1) “ficar colocado 

junto da zona de residência” (17,87% do total de referências); (2) “ter uma remuneração 

mais elevada” (15,55%)56; e (3) “facilidade em obter um vínculo permanente às Forças 

Armadas” (10,40%). A questão da conciliação dos estudos com o serviço militar vem 

aqui em quarto lugar, obtendo 10,40% das preferências dos inquiridos (DGPRM, 2012, 

p. 84). O estudo sublinha ainda “a melhoria das condições de trabalho e o acesso efetivo 

aos incentivos previstos na lei” como aspetos que “devem ser encarados pela Instituição 

como áreas passíveis de atuação permanente” (p. 83). 

Embora seja difícil fazer um exercício de comparação longitudinal mais rigoroso sobre 

a perceção da satisfação dos militares e sobre as razões de saída antecipada, dado que 

algumas das categorias de análise e/ou escalas utilizadas recentemente não são as 

mesmas dos relatórios anteriores, fica a nota de que, a nível nacional, as grandes 

tendências parecem manter-se ao longo do tempo e as razões para a saída 

antecipada são complexas, dado que a decisão “não resulta apenas de um motivo, mas 

sim de uma multiplicidade de motivos que se conjugam para produzir a decisão de 

saída” (DGPRM, 2012, p. 76). As maiores dificuldades em reter efetivos parecem 

situar-se no Exército, e na categoria de praças, onde se verifica o menor nível de 

satisfação, mais baixo no género masculino que no género feminino (pp. 61-62), mas 

os constrangimentos são transversais aos três ramos quando se trata de áreas 

funcionais ou especialidades com maior procura pelo mercado de trabalho externo às 

FFAA57, algumas das quais são, simultaneamente, as áreas onde existem maiores 

dificuldades em recrutar. 

A nível internacional, um estudo abrangente com referência a 2007, envolvendo vários 

países membros da NATO (mas em que Portugal não está incluído), demonstra que os 

resultados são coerentes com os estudos sobre as FFAA Portuguesas em relação aos 

                                            
56 “A estagnação da remuneração na função pública, o congelamento da progressão nos escalões dos 
vencimentos, os quais foram também sentidos [nas FFAA], teve como consequência o aproximar do salário 
mínimo nacional à remuneração de um soldado” (Pereira & Silva, 2019, p. 129), o que torna menos 
competitivas e atrativas as FFAA. 
57 Exemplos de áreas com menor capacidade de retenção: classe de Taifa, na Marinha; especialidade de 
Operador de Máquinas de Engenharia, no Exército; e especialidade de Mecânico, na Força Aérea. 
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principais motivos que conduzem a saídas antecipadas. Para além de fatores de 

natureza sociocultural e económica, geográfica e processual (também tratados na tese 

no âmbito dos níveis macro e meso), o estudo internacional considera que o 

“compromisso de continuidade” pode ser influenciado pelo grau de satisfação dos 

militares, com alusão direta a aspetos extrínsecos e instrumentais, de que são exemplo 

a retribuição e outros benefícios, as condições gerais de trabalho e a carga de trabalho 

a suportar (NATO, 2007). No Quadro 12 sintetizam-se esses motivos. 

Quadro 12 - Principais motivos que conduzem a saídas antecipadas, inscritos no estudo da NATO. 

TIPOLOGIA PRINCIPAIS MOTIVOS 

Externos 
(natureza 
sociocultural e 
económica) 

 Diminuição do universo de cidadãos em idade recrutável; 

 Vencimentos dos militares menos atrativos que os do setor privado ou público; 

 Incongruência entre cultura militar e valores sociais dominantes; 

 Taxas de desemprego (se forem baixas). 

Geográficos 
(localização) 

 Localização geográfica das unidades militares (distância à residência). 

Internos ou 
organizacionais 
(processuais e de 
gestão) 

 Deficiências relativas ao processo de recrutamento e seleção: 

 Qualidade e quantidade da informação prestada / disponível; 

 Resultados da seleção (se não garantem funções da preferência individual); 

 Divergência entre interesses individuais e funções desempenhadas (falta de 
atratividade das funções); 

 Expetativas não realizadas; 

 Regime de promoções alicerçado na antiguidade versus no mérito; 

 Condições de trabalho; 

 Carga de trabalho excessiva; 

 Perceção de alternativas de emprego mais ajustadas às expetativas. 

Fonte: Construção nossa, a partir de NATO (2007). 

Sublinha-se que este estudo da NATO trata o fenómeno das saídas voluntárias como 

um processo interno, essencialmente centrado no indivíduo e decorrente da sua 

própria experiência em relação ao trabalho e à organização em geral, em contraposição 

com uma perspetiva decorrente meramente de variáveis externas (nível macro), o que 

permite considerar o fenómeno previsível e, por isso, passível de ser ultrapassado ou 

mitigado por melhores práticas organizacionais de recursos humanos (e.g., no âmbito 

das condições de trabalho), adaptando-as às circunstâncias (NATO, 2007, p. 4B6). 

Carreiras (2019) considera que muitas das “situações de desajustamento funcional” 

(e.g., deficientes condições de trabalho; carga de trabalho excessiva; funções pouco 

atrativas; separação geográfica da família e dos amigos) estão relacionadas, nos últimos 

10 anos, com “o círculo vicioso dos efeitos perversos da redução das incorporações e 

da carência de militares”, provocando “uma enorme pressão sobre todo o sistema” (p. 

10). Algumas dessas condições, designadamente a carga de trabalho excessiva, 

associada à acumulação de tarefas e de responsabilidades, antes atribuídas a militares 
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que saíram das fileiras, podem conduzir à diminuição da produtividade, à perda de 

conhecimento tácito e a eventuais situações de burnout (Rijo, 2019, p. 13). 

Os resultados dos vários estudos revistos permitem, sob o ponto de vista teórico, 

confirmar a aproximação de Alcobia (2001) em relação à conceção de satisfação no 

trabalho, enquanto constructo multidimensional, que depende de vários fatores, com 

influência, quer no equilíbrio dos indivíduos, quer na atividade e eficiência organizacional 

(pp. 282, 290). Admite-se que uma maior satisfação no trabalho decorrente de aspetos 

extrínsecos (e.g., retribuição, outros benefícios) pode influenciar positivamente o 

“compromisso de continuidade” (NATO, 2007, p. 4B14), aumentando o tempo de 

permanência nas fileiras. A componente remuneratória surge também em vários 

estudos do MDN (DGPRM, 2008, 2012; DGRDN, 2017) como indicador de insatisfação. 

Em sentido complementar, igualmente numa perspetiva teórica, o “compromisso de 

continuidade”, um dos três componentes do “compromisso organizacional” a que 

Meyer e Allen (1991, pp. 69-72) se referem (os outros são o “afetivo” e o “normativo”), 

pressupõe que existe a perceção por parte dos sujeitos de que há custos associados 

que têm que ser suportados, no caso dos militares contratados das FFAA Portuguesas, 

por exemplo, ter que indemnizar a Fazenda Nacional por uma eventual saída antecipada 

(Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de novembro, art.º 49.º)58. Para além desta “pressão” 

sobre a saída antecipada, existam benefícios associados à maior continuidade, dado 

que a aplicação do regime de incentivos é progressiva no acesso a esses benefícios. 

No entanto, parece que a existência de constrangimentos desta natureza não tem sido 

suficiente para dissuadir os militares de saírem das fileiras antes do final dos respetivos 

contratos “por considerarem goradas as suas expetativas iniciais face à prestação de 

serviço militar, tanto a nível das funções desempenhadas como … da possibilidade de 

ingresso nos QP”, o que os leva a procurarem “oportunidades fora da estrutura militar, 

… em que sintam que todas as suas potencialidades podem ser utilizadas nas tarefas 

que lhes são atribuídas” (EMA, 2017, p. 13). 

                                            
58 As saídas antecipadas, sem custos, podem ocorrer por o militar ter terminado um dado contrato e não 
querer renovar ou ter atingido o tempo máximo de permanência nas fileiras fixado pela Lei do serviço militar 
(seis anos para o regime de contrato normal). No entanto, as saídas por iniciativa do militar, durante o 
período de vigência do contrato, podem dar origem a uma “indemnização ao Estado, nos termos e 
montantes fixados por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, ouvido 
o CCEM, tendo em conta os custos envolvidos na formação ministrada e a expetativa da afetação funcional 
do militar” (Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, art.º 264.º; Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de 
novembro, art.º 49.º). 
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A título de exemplo, refere-se que, na Marinha, durante um período de 10 anos (2006 a 

2016) foram registados 1427 pedidos de rescisão de contrato, numa média anual de 

130), com a seguinte distribuição por categoria: oficiais (185); sargentos (10); e praças 

(1232), não estando contabilizadas as saídas de militares que, no final de cada contrato, 

não renovaram o seu vínculo ou as saídas que tenham sido motivadas por ingresso nos 

quadros permanentes (EMA, 2017, p. 11). No Exército, só no ano de 2017, houve 559 

rescisões (e 238 não renovações de contrato), número que em 2018 aumentou para 

804 (e 324 não renovações de contrato). Estas saídas antecipadas condicionam, por 

sua vez, o tempo médio de permanência nas fileiras, que, no espaço de um ano e meio, 

no Exército, passou de cerca de 4,5 anos para 2,4 anos (Pereira & Silva, 2018, p. 134). 

 CONHECIMENTO DOS MILITARES CONTRATADOS SOBRE A 

REALIDADE DOS RAMOS E SOBRE O REGIME DE INCENTIVOS 

As expetativas que os cidadãos têm e a avaliação que fazem em relação às vantagens 

de uma passagem pelas fileiras das FFAA têm sido condicionadas pelo grau de 

conhecimento que detêm sobre a organização militar e, mais concretamente, sobre os 

benefícios inscritos no diploma que estabelece o regime de incentivos ao serviço militar 

em RV/RC. Vários estudos demonstram que este conhecimento é, norma geral, muito 

reduzido e aponta-se como uma das razões que levam os militares a sair 

prematuramente das fileiras o facto de a informação obtida durante os processos de 

recrutamento e de seleção não corresponder à realidade que depois encontram nos 

ramos das FFAA. A esta lacuna de informação junta-se a que ocorre durante o percurso 

dos cidadãos nas fileiras (DGPRM, 2008, 2012; DGRDN, 2017). 

Uma análise de pormenor permite perceber que existem várias dimensões em que a 

informação prestada tem maior correspondência com a realidade que outras dimensões, 

variando com o ramo das FFAA e o momento. Antes do ingresso, as categorias com 

maior grau de correspondência em relação à informação são: na Marinha: “exigências 

da vida militar” (3,51); no Exército: “exigências da vida militar” (3,54); e na Força Aérea: 

“remuneração auferida” (3,62). As categorias com menor grau de correspondência são, 

em todos os ramos, o “tipo de funções desempenhadas”: Marinha (2,82); Exército (2,98); 

e Força Aérea (2,58) (DGPRM, 2012, p. 44). O estudo mostra, ainda, a informação que 

é classificada de forma menos positiva: na Marinha, as “condições de habitabilidade” e 

o “regulamento de incentivos”; no Exército, a “remuneração”; e na Força Aérea o 

“regulamento de incentivos” e a “unidade de colocação” (pp. 44-46). Após o ingresso, 
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os resultados demonstram que houve incremento de conhecimento em todos os ramos, 

mas com “dinâmicas evolutivas diferentes”, com a Marinha a ter um nível de incremento 

positivo menor que os outros ramos. Os militares da Força Aérea são o grupo que 

demonstra ter maior conhecimento da realidade do ramo onde servem (pp. 46-47). 

Em relação ao regulamento de incentivos, o MDN, utilizando uma escala crescente 

de 0 a 6, mostra que existe, em termos de conhecimento, um escalonamento 

semelhante ao demonstrado sobre a realidade dos ramos das FFAA, com os militares 

da Marinha a apresentarem menor grau de conhecimento (3,40), seguidos dos militares 

do Exército (3,77) e dos militares da Força Aérea (3,97) (DGPRM, 2012, p. 47). 

Uma análise cronológica, utilizando três estudos elaborados pelo MDN (DGPRM, 2008, 

2012; DGRDN, 2017), permitiu elaborar a Tabela 9, onde se comparam os valores 

atribuídos pelos inquiridos em momentos distintos. 

Tabela 9 - Momento em que os inquiridos tiveram conhecimento do regime de incentivos. 

 

Fonte: Construção nossa, de DGPRM (2008, pp. 48-49); DGPRM (2012, pp. 41-48); DGRDN (2017, pp. 209-211). 

Antes da análise dos dados da Tabela 9, importa notar que os estudos de 2008 e de 

2017 se suportam em inquéritos aplicados a militares durante o serviço nas FFAA em 

RV/RC, enquanto o estudo de 2012 incide sobre uma amostra de cidadãos que 

rescindiram o seu vínculo contratual (saídas voluntárias efetivas). 

Os dados da Tabela 9 permitem fazer uma leitura longitudinal sobre a perceção dos 

inquiridos em relação aos momentos em que tiveram conhecimento sobre os incentivos, 

de onde se retira que existe uma evolução com a mesma configuração nos três 

ramos, variando apenas no valor que é atribuído a cada momento. Parece também 

possível identificar dois grandes momentos em que os inquiridos tiveram o primeiro 

contacto com os incentivos, aspeto mais visível nos estudos de 2008 e de 2017: “antes 

da candidatura” e “durante a prestação de serviço”. 

Marinha Exército Força Aérea

2008 2012 2017 2008 2012 2017 2008 2012 2017

Antes da Candidatura 40,1% 16,5% 25,4% 34,1% 20,5% 33,8% 39,5% 10,7% 28,8%

Durante a Candidatura 7,8% 10,2% 8,4% 15,9% 11,8% 17,3% 15,9% 12,4% 18,2%

Entre candidatura e incorporação 8,3% 9,1% 10,4% 6,9% 5,8% 6,5% 10,9% 8,3% 13,4%

Durante a formação inicial 5,1% 30,1% 11,9% 8,9% 26,1% 11,6% 3,9% 27,3% 10,9%

Durante a prestação de serviço 35,5% 26,7% 35,20% 30,8% 32,9% 25,8% 27,8% 38,8% 24,5%

Ainda não conhece 3,1% 7,4% 8,7% 3,3% 2,9% 5,0% 2,0% 2,5% 4,2%

Momentos de análise

Variações por ramo
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Em qualquer dos ramos, entre 2008 e 2017, verifica-se uma evolução negativa em 

relação ao momento “antes da candidatura”: era expectável que o conhecimento 

aumentasse, mas diminuiu, o que significa que o trabalho feito pelos ramos não foi 

suficiente antes da candidatura, aumentando o conhecimento apenas ligeiramente 

entre a candidatura e a formação inicial. Estranha-se ainda que, entre 2008 e 2017, 

exista apenas uma ligeira evolução positiva no Exército e na Força Aérea “durante a 

prestação de serviço” e que o nível (reduzido) de conhecimento se tenha mantido na 

Marinha dez anos depois. É também pouco compreensível que, embora residual, 

continue a haver militares ao serviço (momento do inquérito) que desconhecem o regime 

de incentivos e que esse desconhecimento seja mais expressivo no estudo de 2017. 

O reduzido conhecimento dos inquiridos antes da incorporação (resultante do 

somatório antes e durante a candidatura), relativo ao estudo de 2017 (33,8% na 

Marinha, 51,1% no Exército e 47,0% na Força Aérea), é sintomático de que os cidadãos 

continuam a não ter uma adesão suficientemente informada no acesso às FFAA.  

No estudo de 2012, comparativamente com os outros dois estudos, verifica-se que os 

militares tiveram conhecimento sobre o regime de incentivos mais tarde, a maior parte 

já depois da incorporação, “durante a formação inicial” ou “durante a prestação de 

serviço”. Esta constatação pode levar a concluir que os cidadãos com um nível de 

conhecimento inferior e/ou mais tardio tendem a desistir mais que os cidadãos 

que obtêm informação antecipada, designadamente antes do ingresso nas fileiras, 

admitindo-se que o diferencial entre as expetativas iniciais e a realidade encontrada seja 

superior neste caso e, por isso, indutor de um maior número de saídas antecipadas. 

Um outro aspeto é o grau de conhecimento do cidadão/militar em relação ao regime 

de incentivos. Independentemente do momento em que há um primeiro contacto, o 

grau de conhecimento pode ser maior ou menor. O Estudo da DGRDN (2017), que se 

baseia em militares RV/RC que estão ao serviço, atesta que o perfil sobre este 

conhecimento é semelhante nos três ramos, alertando-se, no entanto, para a 

existência de “percentagens expressivas” que mostram um nível de conhecimento 

insuficiente (26,3% na Marinha, 23,7% no Exército e 16,3% na Força Aérea) (p. 216). 

A distribuição por categorias profissionais permite verificar que o conhecimento 

aumenta das categorias mais baixas para as mais elevadas (DGRDN, 2017, p. 217). As 

mulheres demonstram em média maior grau de conhecimento que os homens (p. 221). 
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Para além do conhecimento que os cidadãos e, posteriormente, os militares contratados 

têm ou deveriam ter da realidade militar e das possibilidades oferecidas pelo regime de 

incentivos, importa, na perspetiva da organização, ter uma perceção sobre o tipo e 

profundidade do conhecimento que os ramos detêm sobre os seus militares. Os 

estudos de 2008 e 2017 do MDN, sobre o universo de militares RV/RC em serviço nas 

FFAA, associados aos estudos e relatórios decorrentes da participação dos cidadãos 

no DDN, têm permitido conhecer várias dimensões culturais, sociológicas e profissionais 

dos jovens portugueses e a sua atitude em relação às questões de Defesa e do serviço 

militar, embora a revisão empírica efetuada tenha detetado lacunas nesse 

conhecimento, que importa colmatar. Sublinha-se a perspetiva intra-individual dos 

militares, as preferências pessoais, motivações e orientações profissionais, as principais 

“âncoras de carreira” (Schein, 1993), a partir do que será possível melhorar a gestão e 

proporcionar um acompanhamento mais personalizado em relação aos cidadãos que 

temporariamente transitam pelas fileiras das FFAA em RV/RC. 

 SÍNTESE DOS ASPETOS RELEVANTES DA DIMENSÃO “RETENÇÃO” 

Neste quinto capítulo apresentou-se uma revisão sobre o processo de retenção em 

regime de contrato nos ramos das FFAA Portuguesas, a partir da análise de vários 

estudos e relatórios produzidos mais recentemente e que abordam esta problemática. 

A revisão efetuada apoiou-se também nos níveis de análise “macro”, “meso” e “micro”, 

em relação ao que se salientam seguidamente algumas asserções nos quadros 13 e 

14. 

Quadro 13 - Asserções no âmbito da retenção – níveis macro e meso de análise. 

Avaliação geral sobre a dimensão retenção 

(1) No âmbito do nível macro, os fatores do contexto externo (e.g., atratividade do mercado de trabalho 
externo às FFAA, oscilação da taxa de desemprego jovem, evolução normativa do enquadramento do 
serviço militar contratado) condicionam os resultados da retenção no âmbito dos níveis meso e micro.  

(2) No âmbito do nível meso, sublinha-se a reduzida capacidade das FFAA para fixar os efetivos por um 
período de tempo que permita salvaguardar o regular funcionamento organizacional e, simultaneamente, 
obter um retorno efetivo do investimento feito em formação e treino. 

(3) Na intervenção para incrementar a retenção deve rever-se a perspetiva instrumental do serviço militar, 
no sentido da melhoria da satisfação associada ao trabalho (e.g., salário, condições de trabalho, oferta 
de estabilidade profissional, atratividade das funções), em favor da competitividade externa das FFAA. 

Turnover e taxas de atrição durante a prestação de serviço militar contratado 

(1) Nos últimos anos as saídas são superiores às entradas, em especial no Exército, onde o turnover é 
mais elevado, dada a necessidade de recrutar maior número de efetivos para a categoria de praças. 

(2) Os tempos médios de permanência nas fileiras têm vindo a diminuir, em especial na categoria de 
praças. A Força Aérea é o ramo que apresenta uma maior capacidade de retenção. Globalmente, as 
mulheres tendem a permanecer mais tempo nas FFAA que os homens. 
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Quadro 13 - Asserções no âmbito da retenção – níveis macro e meso de análise (cont.). 

Mobilidade profissional e qualificações académicas e profissionais proporcionadas 

(1) A passagem pelas FFAA e a aplicação do regime de incentivos ao serviço militar contratado permitem, 
com alguma fragilidade, o desenvolvimento de uma carreira militar de curta/média duração e a aquisição 
de competências escolares e profissionais potenciadoras de maior empregabilidade fora das FFAA. 

(2) Enquanto a mobilidade vertical de carreira e a evolução por escalões remuneratórios são 
condicionadas pela Lei do Orçamento, a mobilidade horizontal é definida pelos ramos das FFAA, 
conduzindo, em conjunto, frequentemente, à insatisfação e desmotivação e a saídas voluntárias 
antecipadas. 

(3) A mobilidade horizontal (funcional e geográfica), da responsabilidade dos ramos, está frequentemente 
associada a um maior afastamento da residência / família e a dificuldades em conciliar os estudos. 

(4) As dificuldades sentidas pelos ramos das FFAA no desenvolvimento de vários processos de 
certificação e de reconhecimento formal da formação ministrada e da experiência obtida em contexto 
militar (em linha com o SNQ e o CNQ) são motivo de preocupação das chefias militares e da assessoria 
política e de insatisfação por parte dos militares contratados, com consequências nefastas ao nível da 
permanência nas fileiras e, posteriormente, da empregabilidade na reinserção socioprofissional. 

Quadro 14 - Asserções no âmbito da retenção – nível micro de análise. 

Avaliação geral sobre a dimensão retenção 

(1) Os estudos sugerem que é essencial conhecer melhor os objetivos e as orientações profissionais dos 

militares contratados e prever uma monitorização que permita avaliar a evolução das expetativas e das 

perspetivas pessoais e profissionais, garantindo-se, ainda, que existe um conhecimento adequado das 

possibilidades proporcionadas pelo regime de incentivos, o que frequentemente não acontece. 

(2) Embora, globalmente, as maiores dificuldades de retenção se situem no Exército, na categoria de 
Praças, quando se trata de áreas funcionais de maior tecnicidade e com maior procura pelo mercado de 
trabalho externo às FFAA, as dificuldades são transversais aos três ramos. 

Indicadores de satisfação e saídas prematuras 

(1) Salário, temporalidade do vínculo contratual, condições e carga de trabalho, possibilidade de 
progressão na carreira, colocação em relação à residência habitual e atratividade das funções são alguns 
dos indicadores de satisfação com valoração mais baixa, sugerindo os estudos revistos que podem 
conduzir a saídas antecipadas. 

(2) Outros aspetos que podem conduzir a uma redução do “compromisso de continuidade” são: a 
dificuldade em ingressar nos quadros permanentes, o facto de as expetativas pessoais não 
correspondem à realidade da vida militar, haver perda progressiva de motivação com o decorrer do tempo 
e surgirem alternativas de emprego mais aliciantes (melhor remuneradas, com melhores condições de 
trabalho e/ou mais próximas da área de residência). 

(3) Em contraposição, quando se trata de perceber o que pode aumentar a permanência, registam-se os 
seguintes três indicadores principais: (a) colocação junto da zona de residência; (b) remuneração mais 
elevada; e (c) obtenção de um vínculo permanente às FFAA. A conciliação entre serviço e estudos, a 
melhoria das condições de trabalho e o acesso integral aos incentivos previstos na lei são outros aspetos 
que devem ser melhorados para aumentar a permanência nas fileiras das FFAA. 

Conhecimento sobre os ramos e sobre o regime de incentivos 

(1) Os militares RV/RC consideram que a informação prestada durante o processo de candidatura não 
está de acordo com a realidade encontrada. 

(2) Um dos aspetos (categorias) com menor grau de correspondência é, para todos os ramos, o “tipo de 
funções desempenhadas”. Outras categorias com informação menos positiva são: na Marinha, as 
condições de habitabilidade e o regulamento de incentivos; no Exército, a remuneração; e na Força 
Aérea, o regulamento de incentivos e a unidade de colocação. 

(3) Os estudos demonstram que, nos últimos anos, o trabalho feito pelos ramos não foi suficiente para 
melhorar o grau de conhecimento dos cidadãos/militares sobre o regime de incentivos. Indicam que mais 
de 50% dos militares obteve este conhecimento já depois da incorporação. 

(4) Os oficiais e os sargentos demonstram, em média, um nível de conhecimento superior às praças em 
relação ao regime de incentivos. As mulheres demonstram possuir mais conhecimento que os homens. 
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6. TRANSIÇÃO ENTRE MERCADO DE TRABALHO INTERNO E EXTERNO ÀS 

FORÇAS ARMADAS. PROCESSOS DE REINSERÇÃO PROFISSIONAL 

 INTRODUÇÃO 

Neste sexto capítulo apresenta-se o essencial de uma revisão sobre o processo de 

reinserção socioprofissional dos militares contratados das FFAA Portuguesas que 

terminam o vínculo contratual com a organização militar. Recorre-se à análise de vários 

estudos e relatórios, em cuja elaboração participaram militares e civis pertencentes ao 

MDN e aos ramos das FFAA que têm desenvolvido investigação sobre esta 

problemática. À semelhança da forma como está organizada a revisão dos dois 

capítulos anteriores, onde foram revistas as dimensões “recrutar” e “reter”, optou-se por 

utilizar como referência os mesmos três níveis de análise. 

No âmbito dos níveis macro e meso, a revisão da dimensão “reinserir” centra-se na 

avaliação das oportunidades e da forma como os militares são preparados para o 

mercado de trabalho externo às FFAA e para a vida civil em geral, sendo objeto de 

análise especial as políticas definidas para o efeito, as entidades envolvidas e as suas 

responsabilidades e os processos que conduzem a uma formação certificada em linha 

com o SNQ e o CNQ. Da perspetiva micro, emerge uma análise sobre como os militares 

encaram a saída das fileiras e como avaliam, do ponto de vista social e da 

empregabilidade, a sua passagem pelas FFAA. 

Porque importa ter um olhar integrado sobre antes, durante e depois da prestação do 

serviço militar, este último capítulo da revisão empírica termina com uma referência a 

iniciativas dos ramos e do MDN com impacto na profissionalização do serviço militar, 

abrangendo, de forma explícita ou implícita, as dimensões recrutar, reter e reinserir. 

 NÍVEL MACRO DE ANÁLISE 

 POLÍTICAS DA TUTELA PARA APOIO À REINSERÇÃO 

Previa-se que a partir de 2000 o regime de incentivos, entretanto aprovado (Decreto-

Lei n.º 320-A/2000, de 15 de dezembro), se constituísse num verdadeiro sustentáculo 

do novo modelo de serviço militar contratado e num importante apoio à reinserção 

socioprofissional dos ex-militares fora das fileiras das FFAA. Os ramos e o MDN 

passavam a ter disponível, formalmente, um instrumento de valorização humana, 
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cívica e técnica que permitiria melhorar a empregabilidade dos cidadãos que 

temporariamente prestassem serviço militar RV/RC. 

A primeira versão do regulamento de incentivos (Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de 

dezembro) previa uma série de facilidades para apoiar o regresso à vida civil. Destacam-

se: o direito imediato ao subsídio de desemprego; o acesso privilegiado aos quadros 

permanentes, aos quadros de pessoal civil das FFAA, às forças de segurança e à função 

pública (através de contingentação de vagas); e o apoio à inserção profissional e à 

criação de emprego próprio. 

Pouco tempo depois da sua aprovação, mercê de restrições de natureza orçamental, 

começaram a surgir constrangimentos na aplicação do regulamento, de que são 

exemplo: (1) a redução progressiva das prestações pecuniárias de reinserção; (2) a 

redução do direito ao subsídio de desemprego, que passou a ser aplicável apenas aos 

militares que cumprissem o tempo total previsto na lei; (3) a extinção de alguns critérios 

de privilégio no acesso à função pública; (4) o cancelamento dos concursos para acesso 

aos quadros de pessoal civil das FFAA; (5) a redução de vagas no acesso às forças de 

segurança; e (6) a cessação do apoio à criação do próprio emprego. 

Dada a “inutilidade” de alguns parâmetros do regime de incentivos no apoio à 

reinserção socioprofissional e, neste aspeto, o insucesso do modelo aprovado em 

2000, a aposta é canalizada para a formação profissional e a respetiva certificação, bem 

como a definição de medidas direcionadas explicitamente para a empregabilidade e a 

produção de legislação específica. 

A aposta na formação e valorização/qualificação leva a DGPRM do MDN a definir 

vários objetivos para esta área (Coelho, 2011), perspetivados numa dupla finalidade – 

potenciar o desempenho nas FFAA e preparar para a inserção/reinserção no mercado 

de trabalho externo às FFAA. São eles: 

Promover o alinhamento dos sistemas de formação das FFAA com os sistemas nacionais 

para potenciar a certificação; 

Rever o Regulamento de Incentivos, atualizando-o e reforçando o seu pendor 

progressivo (aumentando os incentivos com o tempo de permanência); 

Estudar e monitorizar as razões de desistência. (Coelho, 2011, pp. 24-25) 

 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  135 

Para além destes objetivos, a DGPRM definiu duas grandes orientações direcionadas 

explicitamente para a empregabilidade dos militares RV/RC que deixam as fileiras 

(Coelho, 2011, p. 31): (1) reforçar a capacidade de atuação dos instrumentos de apoio 

à reinserção (CIOFE), potenciando a sua ligação aos ramos e às entidades 

empregadoras; e (2) caracterizar e monitorizar as trajetórias de reinserção profissional. 

Da legislação específica recentemente aprovada destacam-se o Decreto-Lei n.º 

75/2018, de 11 de outubro, que corresponde a uma nova versão do diploma que regula 

o contrato especial para os militares das FFAA e ainda o Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 

de outubro, que atualiza o regime de incentivos ao RV/RC. Estes diplomas, 

anteriormente analisados na tese, constituem objetivos previamente assumidos pela 

tutela e materializam políticas renovadas para apoio à profissionalização do serviço 

militar em Portugal, onde se inserem disposições que são aplicáveis à reinserção 

socioprofissional dos cidadãos que temporariamente passam pelas fileiras das FFAA. 

Não obstante a boa intenção que está subjacente a estes projetos, integrados nas 

políticas da tutela e que têm preenchido parte dos últimos estudos dos ramos e do 

MDN, a evolução pretendida tarda a ser concretizada em dimensão visível e decisiva. 

O novo diploma dos incentivos, que resulta de um “processo negocial longo, que 

envolveu vários ministérios, outras tutelas”, constitui um produto de alguma forma 

“resgatado, dado que tinha sido delapidado com as diferentes revisões anteriores”59 

(Rodrigues, 2019, p. 38). Através desta nova versão do regulamento de incentivos 

procura garantir-se aos militares contratados uma “oferta de emprego, como também 

um percurso profissionalizante, que deverá traduzir-se num incremento das suas 

qualificações e oportunidades, ou seja, da sua empregabilidade” (Decreto-Lei n.º 

76/2018, de 11 de outubro, Preâmbulo). 

No Quadro 15 destacam-se várias possibilidades no apoio à reinserção profissional, 

inscritas em três das quatro áreas de intervenção deste Regulamento (Decreto-Lei n.º 

76/2018, de 11 de outubro, art.º 2.º). 

 

 

                                            
59  Às alterações de 2004 e 2007 ao projeto inicial de 2000 do Regulamento de Incentivos, somam-se as 
várias alterações introduzidas pela Lei do Orçamento de Estado, tornando inoperacional a sua aplicação. 
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Quadro 15 - Medidas de apoio à reinserção socioprofissional dos ex-militares, inscritas no regulamento de incentivos. 

Áreas de 
intervenção 

Medidas aplicáveis 

Apoio à 
obtenção de 
qualificações 
escolares e 
profissionais 

 50 Horas de “formação certificada” por ano, como parte do CNQ; 

 Acesso a 10% de vagas nos “cursos de formação profissional do IEFP”; 

 Acesso a um “regime especial de avaliação” (Estatuto do Trabalhador-Estudante); 

 Acesso a um “contingente especial” alargado ao Ensino Superior; 

 Acesso a “subsídio de pagamento de propinas”. 

Apoio à 
inserção no 
mercado de 
trabalho 

 Facilidades no “acesso a concursos nacionais da Função Pública”; 

 “Contingentação de vagas” para os QP de militares e de pessoal civil das FFAA; 

 Alargamento da possibilidade de “acesso às Forças de Segurança e Bombeiros”; 

 Possibilidade de “acesso a outras carreiras” (e.g., SEF, PJ, ASAE, Polícia 
Marítima, Polícia Municipal, Guarda Florestal); 

 Possibilidade de abater até quatro anos à idade cronológica para os concursos de 
acesso a “programas de apoio à formação, emprego e empreendedorismo”; 

 Apoio aos “procedimentos concursais comuns” reservados aos titulares de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

 Apoios à “criação do próprio emprego / empresa” (para os militares que tenham 
prestado pelo menos três anos de contrato). 

Apoios 
financeiros e 
materiais 

 “Prestações de desemprego” (de duração quase três vezes superior ao normal – os 
militares que cumpram o tempo todo de contrato têm 30 meses de subsídio); 

 Direito a “prestação pecuniária” (única) caso completem o tempo máximo previsto 
na Lei (um mês de salário por cada ano trabalhado). 

Legenda: ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; CNQ – Catálogo Nacional de Qualificações; 
IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional; PJ – Polícia Judiciária; SEF – Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras; 

Fonte: Construção nossa, de CIOFE (2019); Decreto-Lei n.º 76/2018; Rodrigues (2019, pp. 39-41). 

Várias das medidas de incentivo inscritas no Quadro 15 têm que ser coordenadas com 

entidades públicas/privadas, ou regulamentadas, e só depois podem ser aplicadas. 

A partir de 2000 foram surgindo outras iniciativas, destacando-se: a criação e posterior 

alargamento do DDN ao género feminino; a criação do CIOFE; o lançamento do Boletim 

“SERviço MILITAR”; a implementação do programa Projeto Sigma (“Da Defesa para a 

Empresa”); ou a elaboração de protocolos com entidades públicas e privadas. 

O Dia da Defesa Nacional (DDN), institucionalizado em 2004 e depois reformulado60, 

tem a conceção de dever militar e de cidadania (Lei n.º 174/99, de 21 de Setembro, art.º 

10.º, n.º 1; MDN, 2020). A comparência no DDN é obrigatória para todos os jovens 

portugueses que completam 18 anos e decorre atualmente num dia completo em 40 

unidades militares do continente e ilhas. A partir de 2008 o DDN foi alargado às 

mulheres, passando a ser obrigatório para todos os jovens a partir da sua sétima sessão 

(ciclo de 2010/11), desenvolvida entre setembro de 2010 e maio de 2011 e que contou 

                                            
60 Das alterações ao DDN, destacam-se “o alargamento da rede de locais onde se realiza, a racionalização 
do sistema de transportes, a aposta na modernização tecnológica e o alargamento a públicos específicos” 
(Santos & Sarmento, 2017, p. 15). 
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com a presença de 102.612 jovens cidadãos, nascidos em 1992, sendo 55.225 do sexo 

masculino (53.8%) e 48.387 do sexo feminino (46.2%). De forma simbólica, mais 

recentemente, o DDN “partiu ao encontro dos cidadãos portugueses residentes no 

estrangeiro. A primeira edição do Dia da Defesa Nacional das Comunidades 

Portuguesas realizou-se na cidade brasileira do Rio de Janeiro [em 2016] e a segunda 

edição em São Paulo, em 2017” (MDN, 2020).  

A criação do CIOFE, cuja missão foi antes descrita, ocorreu em junho de 2008, a partir 

do que se pretendia, numa perspetiva profissional, apoiar os ex-militares na sua 

reintegração no mercado de trabalho e ajudar na consolidação do processo de 

profissionalização das FFAA (CIOFE, 2019).  

O Boletim “SERviço MILITAR”, periódico informativo sobre o atual modelo de serviço 

militar, cujo n.º 1 data de maio/junho de 2008 (Ano I), tinha uma frequência inicial 

bimensal (n.º 1 e 2), posteriormente quadrimestral (n.º 3 e 4) e, mais tarde semestral 

(nº. 5 e seguintes). O objetivo deste boletim, já descontinuado, era “dar a conhecer as 

diversas áreas abrangidas pelo novo [atual] modelo do serviço militar” (e.g., “deveres 

militares”; “recrutamento”; “incentivos à prestação do serviço militar”) (Coelho, 2008 

como citado por MDN, 2008, Serviço Militar 1, p. 1). Tinha divulgação on-line (de difícil 

acesso a alguns números, com frequentes mudanças de sítio) e em suporte papel (a 

quase totalidade dos militares desconhecia a sua publicação e não se sabia exatamente 

o número de exemplares impressos nem para onde eram enviados). 

O Projeto Sigma foi criado em final de julho de 2011, no âmbito do CIOFE, para apoiar 

a inserção dos ex-militares no mercado de trabalho externo às FFAA, fazendo a ligação 

entre a Defesa e as empresas, através de relações protocoladas, formalizadas ao longo 

do tempo. Está atualmente inativo, embora alguns protocolos tenham sido renovados 

ou alargados no seu âmbito (e.g., Instituto do Emprego e Formação Profissional; 

Centros de Emprego – CE; Instituto Português da Juventude; Autarquias; Fundação 

para a Divulgação das Tecnologias de Informação; Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e à Inovação – IAPMEI, entre outras entidades públicas e privadas). 

 PAPEL DO CIOFE NA REINSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 

Cabe ao CIOFE, órgão na dependência da DGRDN do MDN, executar as políticas 

definidas pela tutela na área da reinserção socioprofissional dos ex-militares. Para isso, 
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conta já com alguma experiência de terreno, liga-se aos ramos das FFAA e a outras 

entidades para coordenar as ações de campo. 

Em janeiro de 2019 havia mais de 4.700 militares RV/RC inscritos no CIOFE, que são 

apoiados em quatro áreas de atuação – informação, orientação, formação e emprego – 

cada uma com vários programas (Rodrigues, 2019), como se resume no Quadro 16. 

Quadro 16 - Principais programas de apoio à reinserção socioprofissional geridos pelo CIOFE. 

Áreas de 
atuação 

Divulgação e programas de apoio à reinserção 

Informação 
 Divulgação alargada do Regulamento de Incentivos e do quadro legal de proteção no 

desemprego (e.g. palestras em unidades militares e nas escolas); 

 Programa “Hora D”: serviço especializado de apoio ao empreendedor, sob marcação, 
que apoia na criação do próprio emprego ou na consolidação de projeto empresarial; 

 Cursos de formação para divulgadores do regulamento de incentivos. 

Orientação 
 Programa “OK! Orientação e Aconselhamento de Carreira”: destinado a informar sobre 

oportunidades de aumentar as qualificações escolares e preparar para o mercado de 
trabalho externo às FFAA (como obter um título profissional); 

 Programa “Hora E”: atendimento, sob marcação, para ajudar a elaborar um curriculum, 
preparar entrevistas de emprego, construir páginas no LinkedIn, avaliar possibilidades 
de carreira internacional (âmbito NATO e UE), em coordenação com o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros (MNE); ações de esclarecimento com empresas. 

Formação 

 Ações de “formação organizada em unidades de formação de curta duração” (UFCD), 
gratuita para os militares e para a organização – 725 horas de formação (16 UFCD); 

 “Formação Pedagógica Inicial de Formadores” (com atribuição de “Certificado de 
Competências Pedagógicas”); 

 Programa “Defesa Qualifica”: apoia na obtenção do 12.º ano de escolaridade (inclui 
divulgação sobre ensino recorrente a distância) e certificação escolar e profissional de 
nível 4 e na obtenção de títulos profissionais (Certificado de Aptidão Profissional); 
acesso a rede protocolada de entidades formadoras a militares inscritos no CIOFE; 

 “Defesa Qualifica+”: acesso, mediante candidatura, a subsídio para propinas do ensino 
superior; acesso a protocolos estabelecidos com estabelecimentos de ensino superior. 

Emprego 

 Divulgação de “ofertas de emprego público” sobre concursos da Administração 
Pública; emissão de “Declaração de Equiparação” para apresentação em concursos 
públicos (condição de “trabalhador com vínculo público por tempo indeterminado”); 

 Divulgação de ofertas de emprego privado (solicitação das próprias empresas); 

 Projeção da profissão militar nas redes sociais (campanhas dirigidas) para sublinhar a 
qualidade e mais-valia dos recursos humanos das FFAA; 

 Programa «Defesa Empreende»: apoio à criação do próprio emprego – organizado em 
três fases (candidatura; capacitação para a criação do negócio; e consultoria e 
assistência técnica especializada na implementação do negócio.) 

Fonte: Construção nossa a partir de CIOFE (2019); Decreto-Lei n.º 76/2018; Rodrigues (2019, pp. 41-44). 

Não obstante a existência formal dos programas, as maiores dificuldades para os 

dinamizar prendem-se com a obtenção de “pessoal qualificado” e com a calendarização 

das “disponibilidades orçamentais”, o que condiciona a dinamização das atividades que 

funcionam em permanência, “ao longo de todo o ano” (Rodrigues, 2019, p. 45).  

Os casos de sucesso, decorrentes da orientação e apoio personalizado do CIOFE aos 

ex-militares contratados, nos últimos três anos, são sintomáticos da importância deste 

órgão, embora estas vertentes tenham que ser trabalhadas em termos de escala a nível 
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nacional, dado que a sua atual capacidade instalada é manifestamente insuficiente em 

relação aos militares contratados que, em cada ano, saem das fileiras e ingressam na 

situação de disponibilidade. 

 NÍVEL MESO DE ANÁLISE 

No âmbito desta perspetiva, a revisão foca, de forma conjugada, as políticas, os 

processos e os órgãos das FFAA envolvidos no apoio à reinserção. A certificação da 

formação e da experiência obtidas nas FFAA é um dos aspetos mais relevantes. 

As políticas dos ramos das FFAA, associadas ao processo de reinserção dos ex-

militares contratados, estão tendencialmente alinhadas com as políticas e as iniciativas 

da tutela para o mesmo efeito, tendo como referência o conteúdo do diploma dos 

incentivos (Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro) e o papel desempenhado pelo 

CIOFE neste campo de ação. Por outro lado, os órgãos dos ramos responsáveis pelo 

processo de reinserção, que começou a ser objeto de maior preocupação mais 

recentemente, são, na generalidade, os mesmos que tratam do recrutamento e da 

gestão dos efetivos enquanto os cidadãos permanecem nas fileiras das FFAA. 

No âmbito da reinserção, os órgãos e as estruturas de apoio dos ramos têm também 

como referência o Sistema nacional de Qualificações (Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 

de dezembro; Decreto-Lei n.º 14/2017, de 26 de janeiro) e o Catálogo Nacional de 

Qualificações (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional [ANQEP], 

2020), de onde decorrem os referenciais para os “processos de reconhecimento, 

validação e certificação de competências” (RVCC). 

Considera-se essencial que exista alinhamento destes referenciais com os conteúdos 

programáticos e condições de ensino proporcionados pelas FFAA, para a concretização 

da certificação e reconhecimento externo da formação ministrada e da experiência 

militar adquirida e, consequentemente, uma mais fácil integração posterior dos 

militares no mercado de trabalho externo às FFAA. 

O diploma que aprova as alterações ao regime de contrato especial, permitindo que os 

contratos se prolonguem até aos 18 anos de serviço (Decreto-Lei n.º 75/2018, de 11 de 

outubro), no n.º 3 do seu art.º 2.º, “reforça a importância da formação profissional e o 

reconhecimento de qualificações e competências de acordo com o QNQ, evidenciando 
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uma preocupação em providenciar aos militares uma formação profissional de nível 4 

ou 5 para facilitar a sua reintegração” (Pereira & Silva, 2019, p. 133). 

Depois da aprovação do novo regime de incentivos, a certificação de competências nos 

termos do SNQ e do CNQ é uma área de intervenção privilegiada do MDN e dos ramos 

para a consolidação da profissionalização do serviço militar. Porém, da análise de 

alguns estudos e relatórios (e.g., CPAE, 2016; DGPRM, 2008, 2012; DGRDN, 2017; 

EMA, 2017) e das entrevistas exploratórias conclui-se que, até recentemente, mercê de 

especificidades e necessidades próprias, os ramos têm seguido caminhos e ritmos 

diferentes, com resultados diferentes, mas, globalmente, aquém do necessário e do 

desejável. Por exemplo, no final de 2018, “das 32 especialidades que as Praças podem 

obter através de formação ministrada no Exército, apenas 13 contemplam formações 

certificadas de acordo com o QNQ” (Pereira & Silva, 2019, p. 135). 

Os protocolos e as parcerias de apoio à reinserção estabelecidos pela tutela e pelos 

ramos das FFAA com entidades públicas e privadas são instrumentos complementares 

para potenciar o ingresso no mercado de trabalho externo às FFAA, quer se refiram a 

processos de aquisição de competências escolares e profissionais para utilização 

futura, quer correspondam diretamente a ingressos em estágios e atividades em 

contexto de trabalho. O recurso à subcontratação de serviços especializados, como o 

outplacement, é uma alternativa, geralmente dispendiosa, embora aqui o conceito 

remeta também, na sua aceção mais abrangente, para uma corresponsabilidade do 

militar e do Estado (através do MDN e das FFAA) na preparação da transição para a 

vida civil (Lopes & Santos, 2020). 

O tema da reinserção socioprofissional dos ex-militares no mercado de trabalho externo 

às FFAA tem sido, mais recentemente, objeto de debate em contexto militar e 

académico, expresso em papers e em projetos mais abrangentes de investigação em 

algumas escolas de ensino superior militar (e.g., Instituto Universitário Militar; Academia 

Militar), de que resulta um diagnóstico mais detalhado e algumas propostas de solução 

para a colocação profissional dos ex-militares, proporcionando-lhes uma transição para 

a vida ativa fora das FFAA sem grandes sobressaltos. 

Num dos estudos do Exército, a “valorização da profissão militar” é considerada o fator 

mais importante para a atratividade do serviço militar, mostrando, além do necessário 

aumento de salário, a “valorização da profissão num contexto mais abrangente”, onde 

se inserem “protocolos com empresas” e “aquisição de competências com aplicabilidade 
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num contexto de trabalho civil” (CPAE, 2016, p. 39). Embora existam reservas sobre a 

relação direta entre formação qualificada e retenção, a preparação para a reinserção 

está presente nas razões apontadas para uma maior permanência nas fileiras, por 

proporcionar “vantagens a nível de integração na GNR/PSP” (p. 40). 

Num outro estudo, a Marinha sugere medidas para facilitar a reinserção externa dos 

seus ex-militares, destacando uma delas, prevista desde 2015: a integração, voluntária, 

de informação curricular dos militares contratados numa base de dados de acesso a 

várias empresas públicas e privadas, a ser utilizada para futuros contactos (EMA, 2017).  

Os maiores desafios relativos ao processo de reinserção, apresentados no estudo da 

DGRDN (2017) podem ser resumidos em três pontos: (1) coerência da formação 

ministrada em contexto militar com o SNQ; (2) aumento da eficácia do processo de 

reinserção; e (3) maximização da divulgação e da aplicação do regime de incentivos. 

Como resposta direta ao diagnóstico elaborado neste estudo da DGRDN, foi definido 

pelo MDN um “Plano de Ação”, cujas metas relativas ao processo de reinserção 

pretendem: (1) aumentar o conhecimento sobre os incentivos; (2) alinhar a formação 

profissional das FFAA com o SNQ; (3) incrementar as qualificações escolares e 

profissionais dos militares; (4) celebrar acordos interministeriais para criar programas de 

consolidação e reconversão profissional que elevem a empregabilidade; (5) articular 

responsabilidades e procedimentos entre o MDN e os ramos na aplicação dos 

incentivos; (6) criar a figura do gestor de carreira; (7) ampliar a rede de protocolos de 

reinserção; e (8) implementar o Observatório do Serviço Militar (DGRDN, 2019b). 

Em coerência e complemento dos trabalhos da DGRDN (2017, 2019b), destaca-se um 

paper de 2020 sobre a reinserção de ex-militares contratados, suportado em entrevistas 

e questionários aplicados a militares portugueses, onde se sublinham quatro áreas de 

intervenção principais, a que correspondem várias medidas: (1) formação (e.g., alinhar 

o referencial formativo das FFAA com o CNQ; projetar o serviço militar como trajeto 

qualificador; prever uma licença de apoio à formação profissional); (2) empregabilidade 

(e.g., promover maior conhecimento do regime de incentivos; coordenar a informação e 

a ação com os organismos envolvidos; prever a criação de tutores para acompanhar os 

militares contratados; apoiar na concretização de contratos de formação profissional); 

(3) estrutura de apoio à reinserção (e.g., aumentar o número de pessoas envolvidas 

no processo e melhorar a sua qualificação; centralizar a gestão do processo de 
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reinserção); e (4) relações institucionais (e.g., fomentar a elaboração de mais 

protocolos com empresas e centros de formação profissional) (Lopes & Santos, 2020). 

 NÍVEL MICRO DE ANÁLISE 

 PROJEÇÃO PROFISSIONAL FUTURA E PREPARAÇÃO PARA A SAÍDA 

DAS FORÇAS ARMADAS 

Alguns dos estudos do MDN (DGPRM, 2008, 2012; DGRDN, 2017) abordam 

explicitamente a questão do “projeto profissional futuro” dos militares que deixam as 

FFAA, a partir de uma análise das expetativas, do planeamento das saídas e das 

principais inclinações pessoais dos militares. No estudo de 2012, suportado nos 

militares que em 2011 se encontravam nas fileiras das FFAA, 64% dos 1356 militares 

inquiridos (respostas válidas) afirmaram “já ter um projeto profissional para o momento 

da sua saída da Instituição”, concluindo-se, no entanto, que mais de 30% terão saído 

nesse ano sem uma “alternativa profissional assegurada” (DGPRM, 2012, p. 97). 

Na Tabela 10 apresenta-se a evolução, entre 2008 e 2017, das projeções profissionais 

que os militares contratados fazem em relação ao seu futuro pós-regime de contrato. 

Embora se verifiquem oscilações na valoração dos três estudos, os resultados mostram 

que o papel dos ramos pode ser determinante na projeção do futuro profissional.  

Tabela 10 - Projeção profissional futura dos militares RV/RC, por ramo. 

 

Fonte: Construção nossa, de DGPRM (2008, p. 107; 2012, p. 99); DGRDN (2017, p. 270); Governo de Portugal (2021). 

Uma grande parte dos militares inquiridos da Marinha e da Força Aérea projeta o acesso 

pleno às FFAA, através do “ingresso nos quadros permanentes”, o que pode ser 

2008 2012 2017* 2008 2012 2017* 2008 2012 2017*

Ingressar na Função Pública 3,6% 6,5% 7,1% 12,5% 8,7% 11,0% 6,1% 13,6% 7,6%

Criar o próprio emprego 7,4% 12,1% 6,4% 16,0% 13,3% 12,8% 6,6% 8,6% 8,6%

Ingressar nas Forças de Segurança 12,3% 6,6% 15,1% 25,3% 6,6% 25,8% 7,1% 7,4% 16,3%

Ingressar nos QP das FFAA 58,4% 16,8% 35,1% 15,5% 2,1% 9,6% 57,5% 8,6% 29,8%

Ingressar numa empresa privada 2,6% 16,8% 12,4% 8,5% 19,6% 12,3% 7,2% 29,6% 15,9%

Emigrar para outro país 2,5% 13,1% 7,5% 7,4% 19,1% 13,6% 1,4% 7,5% 9,2%

Ingressar/finalizar Ensino Superior 11,4% 15,0% 10,8% 11,4% 12,2% 9,9%

Frequentar curso formação profissional 8,4% 14,5% 7,4%

Subsídio de desemprego/sem projeto 0,8% 14,1% 2,6% 13,1% 0,3% 12,2%

Outra 1,0% 4,7% 2,3% 1,4% 4,7% 1,8% 1,6% 7,4% 0,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tipologia de Projetos Força AéreaExércitoMarinha

Variações por ramo
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explicado pela tecnicidade das respetivas especialidades. Em relação à Marinha há um 

motivo acrescido, dado que é o único ramo onde existe um quadro permanente de 

praças. Os militares do Exército preferem o “ingresso nas Forças de Segurança”. Os 

militares da Força Aérea são os que apresentam maior propensão para “ingresso numa 

empresa privada”, embora os militares dos outros ramos não descurem de todo esta 

alternativa. A “criação do próprio emprego” é sobretudo uma possibilidade aberta pelos 

militares do Exército (DGPRM, 2008, 2012; DGRDN, 2017). 

Em termos de diferença na análise por género, o estudo de 2017 mostra que, enquanto 

as mulheres demonstram uma ligeira preferência no ingresso nos quadros permanentes 

das FFAA e, muito mais marcada, no ingresso na função pública, nos homens são mais 

evidentes os cenários do “ingresso nas forças de segurança” e da “criação do próprio 

emprego” (DGRDN, 2017, pp. 276-279). 

A predisposição para aumento de qualificações, pela via do ensino superior e/ou da 

formação profissional, apenas parcialmente expressa na Tabela 10, é outra questão 

explorada, nestes e outros estudos, por se considerar essencial para a sustentabilidade 

da profissionalização. No entanto, o número de militares em formação no estudo de 

2017 é relativamente reduzido (12,2% na Marinha, 11,2% no Exército e 22,1% na Força 

Aérea), não obstante a tendência seja para aumentar. Os motivos invocados pelos 

inquiridos para a valorização escolar e profissional têm um escalonamento similar nos 

três ramos e prendem-se, sobretudo, com a necessidade de “desenvolvimento pessoal” 

e a empregabilidade (“ter mais possibilidades de arranjar um emprego na vida civil”). Os 

participantes consideram, na sua maioria, que é difícil conciliar estudos e trabalho nas 

unidades militares (aspeto mais relevante no estudo de 2017 que nos estudos de 2008 

e de 2012), variando esta perceção em função do tipo de atividade desenvolvida e das 

unidades de colocação dos militares (DGRDN, 2017, pp. 253-262). 

 O VALOR DA PASSAGEM PELAS FORÇAS ARMADAS: AVALIAÇÃO 

NO ÂMBITO SOCIAL E DA EMPREGABILIDADE   

Há quase 40 anos, o general Lucena escrevia que “Em maior ou menor grau, …, a 

generalidade dos mancebos que um dia ingressaram no Exército [leia-se, aqui, FFAA] 

saem civicamente mais valorizados. … poucos são os que, passado o período de 

adaptação ao meio civil, o não venham a reconhecer” (Lucena, 1983, p. 165). Embora 

tenha ocorrido num contexto de conscrição e, por isso, seja necessária uma adaptação 

às novas circunstâncias, o MDN e os ramos das FFAA gostariam, certamente, que se 
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mantivesse atual e formalmente verdadeira esta convicção. Não obstante esta ambição 

em relação ao valor atribuído à passagem pelas fileiras das FFAA Portuguesas, a 

realidade assume contornos dissemelhantes e os cidadãos que profissionalmente 

optam por transitar pelas fileiras das FFAA em RV/RC têm perceções diversas e nem 

sempre coerentes. Além disso, os indicadores recolhidos colocam algumas reservas 

sobre a capacidade de as FFAA proporcionarem uma maior qualificação a todos os 

militares contratados que passam pelas fileiras. 

Por outro lado, recorda-se que, em média, apenas 41,1% dos militares recomendaria o 

ingresso nas FFAA, o que significa que a opção militar não é percecionada como 

uma alternativa profissional suficientemente atrativa, muitas vezes pelo facto de as 

expetativas pessoais e profissionais não chegarem a ser cumpridas durante a prestação 

do serviço militar (DGPRM, 2012, pp. 67, 69, 95). Recorda-se também que é 

relativamente reduzida a propensão para o aumento de qualificações por parte 

dos militares contratados, quer seja pela via do ensino superior, quer da formação 

profissional, embora aumente ligeiramente quando se equacionam escolas e centros de 

formação próximas das unidades onde prestam serviço, mas não nas instalações 

militares (DGRDN, 2017). Admite-se que a oscilação da predisposição para estudar fará 

também oscilar o potencial da passagem pelas FFAA, sobretudo quando for 

reconhecido que esta passagem pode proporcionar uma importante via para uma 

reinserção no mercado de trabalho externo às FFAA com maior qualificação profissional. 

Neste sentido, assume-se que a Instituição Militar terá que enfrentar e vencer o desafio 

da compatibilização entre a atividade militar e o apoio à continuação dos estudos. 

Por outro lado, de forma algo paradoxal, os militares contratados que permanecem nas 

FFAA até final do tempo permitido por lei são também aqueles que menos “garantido” 

têm o emprego (15%, contra os cerca de 50% que saem voluntariamente durante a 

prestação de serviço militar), com os correspondentes custos decorrentes do subsídio 

de desemprego e os associados a outras vias de reinserção (DGPRM, 2012, pp. 100-

101). Acrescenta-se a imagem indesejável que, nestes casos, se projeta para o exterior 

em termos profissionais sobre os militares que permanecem nas FFAA até ao limite 

temporal permitido por lei. Estes dados são mais difíceis de perceber e de gerir quando, 

no âmbito das representações sociais de natureza profissional, em vários estudos do 

MDN e dos ramos se considera que a passagem pelas FFAA assume uma perspetiva 

instrumental positiva crescente em relação às possibilidades que depois se abrem no 
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mercado de trabalho externo às FFAA, onde a experiência profissional e a formação 

de qualidade são globalmente valorizadas. 

Para enfrentar o desafio da valorização escolar e profissional, os ramos das FFAA 

terão que ter especial atenção aos seus militares menos escolarizados (que se admite 

que possam ser também os que assumem uma menor predisposição para o aumento 

de qualificações) e aos que desempenham funções não absorvidas diretamente pelo 

mercado de trabalho externo às FFAA (e.g. especialidades associadas às armas 

combatentes e à atividade operacional militar), de forma a salvaguardar a futura 

transferibilidade (DGRDN, 2017, pp. 292-293). Caso o mercado de trabalho não 

aproveite melhor as qualificações e a experiência obtidas em contexto militar, que se 

pretendem diferenciadoras, pode condicionar a sustentabilidade da profissionalização, 

embora possam continuar, de algum modo, a ser cumpridas as missões das FFAA. 

Uma das vias de intervenção passa, necessariamente, por incrementar o número de 

cursos de formação profissional certificados, homologados e reconhecidos e, assim, de 

unidades de formação de curta duração (UFCD) do CNQ integradas nos cursos de 

formação profissional dos ramos das FFAA, situação percecionada pela tutela há já 

alguns anos (Coelho, 2011). Esta perceção, várias vezes sublinhada ao longo do tempo, 

é recentemente revisitada, em 2020, pelo ministro João Cravinho61, quando refere que 

“temos de melhorar a formação dada nas Forças Armadas, quem sai deve sair mais 

qualificado do que entrou” (Público, 2020). Para isso, é necessário melhorar a 

atratividade da opção militar e contrariar a opinião pública e/ou publicada, quando se 

refere que se trata de “uma profissão precária, pouco compensadora financeiramente, 

que não assegura transição para um emprego civil” (Público, 2019). Para o efeito, 

Helena Carreiras, em entrevista à Lusa, considera que é “crítica” a existência de uma 

“transição eficaz para a vida civil” no final do vínculo contratual com as FFAA, 

reconhecendo que estas não têm proporcionado aos jovens “a valorização ou 

qualificação que esperariam”, em linha com o sistema nacional de qualificações, o que 

conduz frequentemente a “uma quebra de contrato social relativamente às expectativas 

iniciais” (Agência Lusa, 2019). 

                                            
61 Audição parlamentar do Ministro da Defesa Nacional, durante o debate na manhã de 22 de janeiro de 
2020 sobre o Orçamento de Estado. 
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 INICIATIVAS E PROJETOS MAIS RECENTES RELATIVOS ÀS TRÊS 

DIMENSÕES: RECRUTAR, RETER E REINSERIR 

O MDN e os ramos das FFAA desenvolveram, nos últimos anos, várias iniciativas 

que permitiram a concretização de novos projetos tendentes à consolidação do 

modelo de profissionalização das FFAA. Destes projetos destacam-se, pelo respetivo 

impacto no recrutamento, na retenção e na reinserção socioprofissional, os 

seguintes: (1) a reconfiguração do regime de contrato especial e a revisão do regime 

de incentivos ao serviço militar em RV/RC; (2) a reconfiguração do Dia da Defesa 

Nacional; (3) o desenvolvimento do site do CIOFE e das facilidades atribuídas; (4) 

elaboração de estudos de mercado e relatórios de várias atividades de investigação 

sobre os militares do RV/RC; (5) elaboração, em 2017, de um estudo de 

caraterização sociodemográfica com militares voluntários e contratados; (6) um 

“plano de ação para a profissionalização do serviço militar”, em 2019; e (7) um novo 

portal para o recrutamento. Por ter sido já analisada anteriormente a primeira 

iniciativa, nesta secção revem-se apenas as seguintes. 

 RECONFIGURAÇÃO DO DIA DA DEFESA NACIONAL  

O Dia da Defesa Nacional (DDN), que tem lugar em várias unidades dos ramos, “visa 

sensibilizar os jovens para a temática da defesa nacional e divulgar o papel das 

Forças Armadas, a quem incumbe a defesa militar da República” (Lei n.º 174/1999, 

de 21 de setembro, art.º 11.º, n.º 1; Martins, 2018, p. 26). A edição de 2018 contou 

com a presença de 102 919 jovens de ambos os sexos (DGRDN, 2019c, p. ii). 

Da introdução de alterações ao modelo do DDN, que “constitui, formalmente, uma 

das oportunidades mais importantes para a sensibilização dos jovens para a temática 

da Defesa Nacional” destaca-se “o alargamento da rede de locais … racionalização 

do sistema de transportes, … modernização tecnológica e … alargamento a públicos 

específicos” (Coelho, 2014, como citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 15). 

Como referência, destaca-se que “nas últimas edições, … [foram integrados] 

anualmente entre 100.000 e 140.000 jovens portugueses, a residir em território 

nacional e também no estrangeiro (Coelho, 2011, 2014, 2015)” (Santos & Sarmento, 

2017, p. 15). 
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 DESENVOLVIMENTO DO SITE DO CIOFE E DAS SUAS ATRIBUIÇÕES  

Outra iniciativa foi o desenvolvimento do site do CIOFE e das facilidades 

atribuídas a este órgão no âmbito da criação de melhores condições para a 

reinserção dos militares no mercado de trabalho externo às FFAA. 

Um dos desenvolvimentos prende-se com a criação de condições para a 

empregabilidade em geral, de que é exemplo o empreendedorismo como política 

de reinserção, onde se integra o Programa “Defesa Empreende” (relativo ao apoio 

técnico à criação do próprio emprego) e a “Incubadora da Defesa” que visa 

fomentar o processo de reinserção e potenciar a Base Tecnológica da Defesa 

(Coelho, 2014). 

 ESTUDOS DE MERCADO  

A elaboração de estudos de mercado e relatórios de atividades de investigação 

sobre os militares em RV/RC é outra das iniciativas, de grande utilidade para o 

acompanhamento da evolução da situação. Em concreto, estes estudos destinam-

se, entre outras razões, a responder às seguintes solicitações: (1) caraterizar o 

mercado de trabalho nacional e determinar as implicações na obtenção de recursos 

humanos para as FFAA; (2) analisar as representações sociais em relação às FFAA; 

(3) fazer o levantamento de outras perceções dos jovens em relação à problemática 

da defesa e ao papel e resultados dos sucessivos DDN; (4) avaliar os processos e 

as estruturas de recrutamento dos ramos das FFAA; (5) avaliar os motivos de 

ingresso nas FFAA e de desistência durante a formação inicial e após este período; 

(6) analisar experiências de outros países (e.g., modelos de recrutamento) (Cardoso 

et al., 2009; DGPRM, 2010, 2011a, 2011b; Resende et al., 2008). 

 GRANDE ESTUDO DE CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS 

MILITARES EM REGIME DE VOLUNTARIADO E REGIME DE CONTRATO 

DOS TRÊS RAMOS DAS FORÇAS ARMADAS 

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo MDN, foi constituído um grupo de trabalho 

multidisciplinar que em 2016/2017 produziu um estudo, a nível nacional, para a 

“caraterização sociodemográfica dos militares em regime de voluntariado e 

regime de contrato dos três ramos das FFAA Portuguesas”, cuja coordenação 

científica foi atribuída à professora Helena Carreiras, posteriormente designada para o 
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cargo de Diretora do Instituto da Defesa Nacional (IDN). A intenção de realização de um 

estudo desta natureza, “para conhecer a situação atual e promover o desenvolvimento 

do modelo de profissionalização” (Santos & Sarmento, 2017, p. 15), integra-se nas 

iniciativas promovidas pelo MDN, através da DGRDN, para “enfrentar os desafios de 

sustentabilidade da profissionalização” das FFAA Portuguesas (Coelho, 2015).  

Os principais resultados, já revistos neste capítulo, materializam um conjunto de dados 

muito relevante que, associados a um estudo análogo de 2008 e a outros estudos 

recentes de menor dimensão, constituem uma importante base de reflexão para 

suportar decisões, de âmbito político e militar, tendentes a melhorar o modelo de 

profissionalização das FFAA Portuguesas nas suas dimensões normativa e prática, em 

resposta às “exigências e desafios a que é necessário atender de uma forma constante” 

(DGRDN, 2017, p. 5). 

A realização deste estudo de caraterização sociodemográfica e profissional, previsto há 

algum tempo, permite atualizar o conhecimento e promover o desenvolvimento do 

modelo de profissionalização (DGRDN, 2017, p. 11). Trata-se de um estudo de 

dimensão nacional, que utiliza um inquérito por questionário e uma perspetiva de 

recenseamento, abrangendo cerca de 70% da população de militares RV/RC dos três 

ramos das FFAA e garantindo a sua representatividade (75,6% dos militares RV/RC da 

Marinha, 64,2% do Exército e 71,7% da Força Aérea). Os dados foram recolhidos entre 

junho e novembro de 2016 nas diversas unidades, estabelecimentos e órgãos dos 

ramos (DGRDN, 2017, p. 10). 

Este estudo de 2017 procura atualizar os dados recolhidos sobre os ramos das FFAA 

em relação a um estudo da mesma natureza, de 2007/2008, sobre os seguintes tópicos: 

representações sociais das FFAA; expetativas e razões de ingresso nas fileiras; nível 

de satisfação da prestação do serviço militar em RV/RC; fatores que potenciam as 

saídas prematuras; conhecimento e valor do regulamento de incentivos; experiência 

profissional adquirida em contexto militar; perspetivas profissionais futuras; pontos 

fortes e fracos do modelo de profissionalização militar (DGRDN, 2017, pp. 5, 9, 10). 

Os principais dados com interesse para a presente investigação foram já analisados 

neste e em capítulos anteriores, reforçando-se algumas conclusões, em comparação 

com o estudo de 2008: (1) os atuais militares RV/RC são mais escolarizados que os 

militares avaliados em 2008, com uma referência para as mulheres que têm habilitações 

médias superiores aos homens; (2) há menos mulheres nas FFAA em 2016 (13,7%) 
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que em 2008 (20,2%); (3) mantém-se a prevalência do grupo social próximo (amigos e 

familiares) como fonte privilegiada de informação no ingresso nas FFAA, mas aumenta 

a influência do DDN; (4) os níveis obtidos nos principais indicadores de satisfação dos 

militares RV/RC variam com a categoria profissional, mas são preocupantes em relação 

ao salário e às condições de apoio e de trabalho, com especial relevância para o 

Exército que é o ramo que apresenta valores mais baixos; (5) os níveis de satisfação 

com a aplicação dos incentivos e as oportunidades de desenvolvimento profissional são 

também preocupantes; (6) nota-se uma elevada percentagem de militares que pensa 

em desistir, sobretudo devido ao salário, à colocação fora da área de residência, à 

temporalidade do vínculo profissional com as FFAA, à reduzida valorização profissional 

e à fraca atratividade das funções; (7) depois de uma redução acentuada nos últimos 

anos, é preocupante a percentagem média de militares que não recomendaria a um 

amigo ou familiar o ingresso em RV/RC nas FFAA (32%), reforçada no caso do Exército 

(apenas 26,1% recomendava o ingresso neste ramo); (8) começa a haver a convicção 

de que os militares RV/RC terão que ser vistos como “embaixadores” junto do seu grupo 

social para a promoção da profissão militar; (9) em 2016 apenas 56,6% dos militares 

teve conhecimento do regime de incentivos antes do ingresso (versus 58% em 2008) e 

este instrumento permanece desconhecido após a incorporação para mais de 20% dos 

militares, com particular incidência na categoria de praças; (10) não obstante uma maior 

aposta dos ramos em relação à formação profissional e escolar, quase 90% dos 

inquiridos não se encontra a estudar, alegando falta de condições e dificuldades para 

compatibilizar os estudos com o trabalho (DGRDN, 2017, pp. 285-294). 

Os resultados deste estudo alargado suportam o Plano de Ação do MDN que foi 

estabelecido para profissionalização das FFAA, a seguir analisado. 

 PLANO DE AÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL PARA A 

PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR 

Decorrente do estudo de caraterização sociodemográfica referido, foi elaborado pelo 

MDN um “plano de ação para a profissionalização do serviço militar”, objeto de 

relatório e apresentado formal e publicamente em abril de 2019 e, posteriormente, 

publicitado em vários órgãos de comunicação social (Agência Lusa, 2019; DGRDN, 

2019b). Este documento vai ao encontro do diagnóstico elaborado no estudo censitário 

da DGRDN (2017) e procura “concretizar” as principais propostas de ação, explícita ou 

implicitamente, consideradas neste estudo. 
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Os desafios inscritos no “Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar” 

apoiam-se em quatro eixos estratégicos: “recrutar”, “reter”, “reinserir” e “de suporte / 

informação”. Para cada eixo, estão definidas áreas de intervenção (AI) e medidas 

concretas, a que se associam metas e indicadores para a sua monitorização, com 

referência a entidades e prazos de execução. As 34 medidas preconizadas pela DGRDN 

(2019b, pp. 12-41) estão muito sumariamente apresentadas no Quadro 17. 

Quadro 17 - Eixos estratégicos, áreas de intervenção e medidas do Plano de Ação do MDN. 

Eixo estratégico RECRUTAR (A) 

AI A1: Recursos Humanos 

Medida A.1.1: Revisão dos requisitos de classificação e seleção.  

Medida A.1.2: Agilização de processos associados ao recrutamento. 

Medida A.1.3: Atenuação do défice entre o efetivo máximo autorizado e o efetivo existente. 

Medida A.1.4: Proporcionar uma experiência de serviço militar ao potencial candidato. 

AI 2: Comunicação do Serviço Militar 

Medida A.2.1: Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação que promova uma imagem 
harmonizada do serviço militar.  

Medida A.2.2: Desenvolvimento de planos setoriais de comunicação do serviço militar. 

Medida A.2.3: Utilização do regime de voluntariado (RV) como plataforma de estágios profissionais. 

Eixo estratégico RETER (B) 

AI B1: Recursos Humanos 

Medida B.1.1: Desenvolvimento de um plano estruturado de medidas de aculturação e acompanhamento 
para a formação inicial, aplicado de forma uniforme por todas as unidades formativas.  

Medida B.1.2: Implementação da figura do gestor de carreira para os militares RC/RCE. 

Medida B.1.3: Assegurar formação adequada às equipas de instrução militar. 

Medida B.1.4: Implementação do regime de contrato especial (RCE). 

Medida B.1.5: Estudo da viabilidade da criação de um quadro permanente para a categoria de praças no 
Exército e na Força Aérea. 

Medida B.1.6: Produção de conhecimento científico sobre as saídas das FFAA. 

AI B2: Formação, Qualificação e Gestão do Percurso Profissional 

Medida B.2.1: Coerência da formação profissional das FFAA e o Sistema Nacional de Qualificações (na 
metodologia de conceção; nos conteúdos, quando aplicável). 

Medida B.2.2: Criação da Comissão Técnica para a Educação e Formação Profissional (CTEFP), no 
âmbito da Defesa Nacional, com caráter permanente, para planeamento, conceção, desenvolvimento, 
atualização e monitorização das políticas relacionadas com educação e formação nas FFAA. 

Medida B.2.3: Promoção do alinhamento dos referenciais de formação das FFAA, sempre que esteja em 
causa o acesso a atividade profissional regulamentada no âmbito dos requisitos nacionais e internacionais 
exigidos pelas entidades certificadoras. 

Medida B.2.4: Promoção da implementação do Conselho Sectorial para a Qualificação (CSQ) da 
Segurança e Defesa, de modo a integrar a oferta formativa das FFAA e Forças de Segurança (FS) no 
Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). 

Medida B.2.5: Criação de estruturas técnicas especializadas de apoio e orientação formativa e profissional 
dos militares RC de modo a potenciar as qualificações > nível 4, garantindo a articulação com o CIOFE. 

Medida B.2.6: Capacitação dos ramos (isto é, dos RH que atuam nos domínios da formação profissional) 
com competências técnicas nas áreas da conceção, gestão, desenvolvimento e avaliação da formação. 
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Quadro 17 – Eixos estratégicos, áreas de intervenção e medidas do Plano de Ação do MDN (cont.). 

AI B3: Condições de Trabalho, Apoio e Remunerações 

Medida B.3.1: Melhoria das condições de habitabilidade nas U/E/O. 

Medida B.3.2: Melhoria das condições das salas de convívio das U/E/O. 

Medida B.3.3: Criação de espaços/condições de apoio ao estudo. 

Medida B.3.4: Melhoria do fardamento/equipamento individual. 

Medida B.3.5: Melhoria das condições de alimentação das U/E/O. 

Medida B.3.6: Aumento do n.º de militares colocados na sua Área Geográfica de Prestação de Serviço 
Preferencial (AGPSP). 

Medida B.3.7: Estudar a alteração do diploma legal que define a atribuição do suplemento de residência. 

Medida B.3.8: Valorização da carreira militar em termos remuneratórios. 

Eixo estratégico REINSERIR (C) 

AI C1: Apoio à transição 

Medida C.1.1: Criação do Documento Único de Apoio à Transição (DUAT). 

Medida C.1.2: Potenciar a ação dos serviços de apoio à transição na dependência do MDN, em articulação 
com os gabinetes de orientação dos ramos das FFAA. 

Medida C.1.3: Criação de programas de reconversão e de consolidação profissional, no âmbito de um 
acordo de cooperação interministerial para as áreas de educação e formação. 

AI C2: Implementação e funcionamento do Regulamento de Incentivos 

Medida C.2.1: Promoção da divulgação e do conhecimento do regulamento de incentivos ao serviço 
militar. 

Medida C.2.2: Potenciação da harmonização da aplicação do regulamento de incentivos ao serviço militar. 

Eixo estratégico SUPORTE (S) 

AI S1: Sistema de Informação da Profissionalização 

Medida S.1.1: Implementação do Observatório do Serviço Militar. 

Medida S.1.2: Conceção e implementação de um sistema de indicadores de sustentabilidade da 
profissionalização do serviço militar. 

Fonte: Construção nossa, a partir de DGRDN (2019b). 

 NOVO PORTAL DO RECRUTAMENTO MILITAR 

Para encarar os desafios da sustentabilidade do modelo de profissionalização das 

FFAA, o MDN, através da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, promoveu 

outra iniciativa no âmbito do recrutamento para o serviço militar RV / RC, da retenção 

de efetivos nas fileiras e da sua qualificação. Trata-se do novo portal do recrutamento, 

cuja iniciativa, tornada pública em abril de 2019, está incluída no “Plano de Ação para a 

Profissionalização do Serviço Militar” e resulta de uma parceria estabelecida com a 

JAVALI (empresa dedicada ao desenvolvimento tecnológico e à comunicação digital em 

plataformas web e mobile), cujo resultado materializa “uma ferramenta urgente de 

comunicação mais eficaz no apoio ao recrutamento” (JAVALI, 2020). 

Neste novo portal são apresentados, entre outros tópicos, informação relativa aos ramos 

das FFAA (às missões e organização e às capacidades e meios), o modelo de serviço 
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militar e os respetivos “incentivos (qualificações escolares e profissionais, financeiros e 

materiais, sociais e familiares)” (JAVALI, 2020; Serviço Militar, 2021), as profissões 

militares associadas ao recrutamento para o RV/RC (no âmbito das categorias de 

oficiais, sargentos e praças em cada ramo), bem como informação sobre o recrutamento 

(concursos62, carreira e remuneração, condições de admissão e fases de candidatura, 

centros de recrutamento e unidades de formação63). Constam, ainda, do portal filmes 

institucionais promocionais e testemunhos de algumas mulheres nos ramos das FFAA. 

O portal do recrutamento remete para sites associados ao serviço militar, 

designadamente o CIOFE (DGRDN, 2020). 

 ROTEIROS DE DEFESA NACIONAL 

O Governo lançou os “Roteiros de Defesa Nacional”, em parceria com os municípios 

e as regiões autónomas, cujo objetivo da iniciativa, formalmente aberta em Vila Real, 

Lamego e Baião, entre 27 e 29 de janeiro de 2020, passa por debater a Defesa Nacional 

e aproximar as FFAA da Sociedade, em diferentes pontos do território nacional e com 

diferentes entidades, de forma a “promover um conhecimento e uma cultura de Defesa 

Nacional nas diferentes regiões do território nacional” e a “criar oportunidades 

privilegiadas de contacto entre decisores e cidadãos, administração central e local, 

sociedade civil e família militar” (Defesa Nacional, 2020). 

Os municípios e regiões autónomas são instrumentais na concretização desta iniciativa, 

fazendo também parte do roteiro, escolas, universidades, núcleos empresariais e 

tecnológicos, aquartelamentos militares, Liga dos Combatentes, entre outras entidades. 

 SÍNTESE DOS ASPETOS RELEVANTES DA DIMENSÃO “REINSERÇÃO” 

Neste sexto capítulo apresentou-se uma revisão sobre o processo de reinserção 

socioprofissional dos militares contratados das FFAA Portuguesas, sendo analisados os 

últimos e mais importantes estudos e relatórios elaborados pelos ramos e pelo MDN 

sobre esta problemática e alguns trabalhos de investigadores independentes. Tal como 

                                            
62 A informação relativa a concursos, complementar às “condições de admissão e fases de candidatura”, 
contém dados sobre a abertura dos concursos, os respetivos regulamentos e formulários. 
63 Estes dados atestam a maior implantação territorial do Exército: centros de recrutamento (1 da Marinha, 
17 do Exército, 2 da Força Aérea); unidades de formação (1 da Marinha, 16 do Exército, 2 da Força Aérea). 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  153 

se procedeu nos capítulos quatro e cinco, a revisão efetuou-se com base nos níveis de 

análise “macro”, “meso” e “micro”, cujo essencial se resume nos Quadros 18 a 20. 

Quadro 18 - Asserções no âmbito da reinserção – nível macro de análise. 

Políticas da tutela para apoio à reinserção 

(1) O regime de incentivos, cujo regulamento foi aprovado em 2000, mesmo sendo objeto de várias 
alterações até 2018, por razões diversas (e.g., restrições de natureza orçamental; ausência de 
regulamentação de algumas disposições normativas) não se constituiu, durante esse período de tempo, 
num verdadeiro instrumento de valorização humana, cívica e técnica e um sustentáculo para melhorar a 
empregabilidade e facilitar o processo de reinserção socioprofissional dos ex-militares contratados, como 
era expectável.  

(2) Não obstante todas as fragilidades das versões anteriores e as dúvidas e expetativas em relação à 
versão de 2018, o regulamento de incentivos constitui uma sistematização do essencial das políticas da 
tutela em relação ao serviço militar contratado, cuja concretização depende do acompanhamento que for 
feito pelo MDN e pelos ramos das FFAA e das disponibilidades financeiras previstas para cada ano civil. 

(3) O novo diploma dos incentivos tem, no âmbito da reinserção, como foco principal o incremento das 
qualificações escolares e profissionais dos militares, de forma a reforçar a respetiva empregabilidade, e 
o alargamento de oportunidades de integração profissional em outras áreas, públicas e privadas. 

Papel do CIOFE na reinserção socioprofissional 

(1) Cabe ao CIOFE, órgão na dependência da DGRDN do MDN, executar as políticas definidas pela 
tutela na área da reinserção socioprofissional dos ex-militares, para o que deve programar e coordenar 
o apoio dos ramos das FFAA, de forma integrada, para as várias atividades de campo. 

(2) O CIOFE tem expandido a sua ação de campo, suportada em quatro grandes áreas de atuação – 
informação, orientação, formação e emprego – cada uma com vários programas, a partir do que apoia 
um número crescente de ex-militares na sua reinserção socioprofissional, embora muito distante do 
número de contratados que, em cada ano, passa à “situação de disponibilidade”. As suas maiores 
dificuldades prendem-se com a escassez de “pessoal qualificado” e os “orçamentos atribuídos”.  

(3) Para obtenção de escala em relação aos efeitos positivos da sua atividade, será necessário que o 
CIOFE possa expandir e disseminar a sua influência, de forma controlada, pelas unidades militares. 

 

Quadro 19 - Asserções no âmbito da reinserção – nível meso de análise. 

Políticas, processos e órgãos das FFAA relativos ao apoio à reinserção 

(1) As políticas de reinserção socioprofissional dos ramos das FFAA estão tendencialmente alinhadas 
com as orientações da tutela para o mesmo objetivo, tendo como referência o diploma dos incentivos e 
o papel desempenhado pelo CIOFE neste campo de ação. 

(2) Os órgãos dos ramos responsáveis pelo processo de reinserção são, genericamente, os mesmos 
que tratam das restantes áreas da gestão de recursos humanos, os quais são manifestamente 
insuficientes e, salvo raras exceções, não qualificados para as respetivas áreas de atuação. 

Certificação e reconhecimento externo da formação ministrada em contexto militar 

(1) Falta coerência / alinhamento de conteúdos entre a formação nas FFAA e os referenciais do SNQ e 
do CNQ, o que condiciona a respetiva certificação de competências e o reconhecimento externo. Embora 
esta seja, nos termos do novo regulamento de incentivos, uma área de intervenção a privilegiar pelo 
MDN e pelos ramos para a consolidação da profissionalização do serviço militar, a realidade mostra 
resultados muito aquém do desejável, dado que existe nesta altura uma percentagem muito reduzida de 
especialidades com formações certificadas. 

(2) Para estimular a certificação e a empregabilidade dos militares, os estudos revistos sugerem, entre 
outras diligências: promover um maior conhecimento do regime de incentivos; centralizar a gestão do 
processo de reinserção e coordenar a informação e a ação com todos os organismos envolvidos; 
privilegiar as relações institucionais, através da celebração de mais protocolos com empresas e centros 
de formação profissional; e prever a criação de tutores para acompanharem os militares contratados. 
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Quadro 20 - Asserções no âmbito da reinserção – nível micro de análise. 

Projeção profissional futura e preparação da saída das fileiras 

(1) Independentemente do ramo e da categoria, os estudos demonstram que uma percentagem relevante 
de militares (superior a 30%) saem das FFAA sem terem uma “alternativa profissional” assegurada, 
situação que, paradoxalmente, se agrava à medida que o vínculo se prolonga no tempo. 

(2) Dos militares que têm um projeto profissional futuro definido, os pertencentes à Marinha e à Força 
Aérea planeiam, na sua maioria, o acesso definitivo às FFAA, através dos respetivos “quadros 
permanentes”, enquanto os do Exército preferem o “ingresso nas forças de segurança”. Numa distinção 
por género, as mulheres demonstram preferência de “ingresso nos quadros permanentes das FFAA” e 
na “função pública”, enquanto os homens privilegiam o “ingresso nas forças de segurança” e a “criação 
do próprio emprego”. 

Valor da passagem pelas FFAA – avaliação do ponto de vista social e da empregabilidade 

(1) Se, do ponto de vista teórico, o valor atribuído à passagem dos cidadãos pelas fileiras das FFAA pode 
ser elevado, a realidade contradiz este pressuposto. Os indicadores recolhidos colocam reservas à 
capacidade em realizar plenamente este desiderato, designadamente por três ordens de razões: (a) a 
concretização das expetativas à partida é relativamente reduzida; (b) as qualificações profissionais 
obtidas em contexto militar, no fim do contrato, são escassas e geralmente não estão alinhadas com o 
SNQ e o CNQ; e (c) é ainda reduzido o número de projetos profissionais futuros à saída das FFAA. 

(2) A opção militar em RV/RC nas FFAA Portuguesas não parece ser percecionada como uma alternativa 
profissional suficientemente atrativa, com expressão na elevada percentagem de militares que não 
recomendaria o ingresso nas fileiras a um amigo ou familiar. 

(3) Embora não seja totalmente explícito nos estudos revistos, o maior desafio da valorização escolar e 
profissional deve focar-se nos militares contratados menos escolarizados (geralmente também com 
menor predisposição para o aumento de qualificações) e aqueles que desempenham funções não 
contempladas no CNQ (e.g. armas combatentes; atividades operacionais) e, por isso, mais dificilmente 
absorvidas pelo mercado de trabalho externo às FFAA, em relação aos que há que prever outras formas 
de salvaguardar a transferibilidade da formação e da experiência adquiridas em contexto militar. 
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7. METODOLOGIA DA PARTE PRÁTICA 

 INTRODUÇÃO 

Em coerência com o primeiro capítulo do relatório, onde se contextualiza o problema, 

se apresentam o objeto de estudo, as questões e objetivos da investigação e se expõe 

sumariamente a metodologia nas dimensões teórica e prática, neste sétimo capítulo 

apresenta-se, de forma pormenorizada, a metodologia da parte prática, com relevância 

para a estrutura, o procedimento metodológico, os instrumentos e as técnicas de 

recolha, bem como de tratamento de dados. 

Com o apoio de uma breve revisão da literatura, começa por definir-se, do ponto de vista 

epistemológico e ontológico, o paradigma interpretativo que enquadra e justifica as 

opções metodológicas assumidas para o desenvolvimento da parte prática da 

investigação e apresentam-se depois as respetivas estratégias e os desenhos de 

pesquisa, o modelo metodológico geral da parte prática e o modelo de análise inicial. 

Posteriormente, reflete-se sobre o procedimento metodológico específico, fazendo-se 

referência às fontes de informação utilizadas e às questões protocolares para aprovação 

e acesso, à amostragem e instrumentação para a coleta de dados e à forma de 

tratamento do corpus documental e do material empírico recolhido (inquéritos por 

entrevista e por questionário), justificando-se a utilização de software especializado. 

Discutem-se, por fim, as questões éticas e de qualidade da investigação, com referência 

ao modelo metodológico geral e ao procedimento específico. 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DAS OPÇÕES METODOLÓGICAS DE 

INVESTIGAÇÃO: BREVE REVISÃO TEÓRICA 

 PARADIGMA INTERPRETATIVO E POSICIONAMENTO 

EPISTEMOLÓGICO E ONTOLÓGICO DO INVESTIGADOR 

Foi definida como questão central da investigação, recorda-se, “Quais os principais 

problemas e disfunções do modelo de prestação de serviço militar contratado das FFAA 

Portuguesas em relação à estrutura normativa e à sua operacionalização?”. Para 

responder a esta questão procede-se a uma análise crítica do modelo formal (desenho 

normativo), alicerçado no quadro legal de referência, e da respetiva aplicação no 

terreno. Esta concretização aconselha que, para além de uma análise documental 
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detalhada, seja obtida a perceção e o contributo de chefias e peritos, militares e civis, 

ligados à génese do modelo e/ou à sua gestão, e dos próprios militares contratados. 

Este exercício crítico pressupõe que a investigação situe o objeto de estudo em termos 

de diagnóstico e de geração de soluções para resolver ou mitigar problemas e 

disfunções encontrados.  

Para enquadrar a estratégia de investigação e o desenho geral da pesquisa, importa 

definir o paradigma interpretativo que serve de suporte à componente empírica da 

tese. Este é um dos primeiros aspetos a ser equacionado no início de qualquer 

investigação – saber qual a doutrina (paradigma) que deverá servir de referência à 

investigação –, clarificando a postura epistemológica e ontológica do investigador que 

está associada às respetivas opções metodológicas (Creswell, 2014). 

Assume-se como definição para o conceito de “paradigma” a utilização sugerida por 

Kuhn (1983, p. 238) e retomada posteriormente por Lessard-Hérbert et al. (2005), que 

se baseia em duas componentes: um “conjunto de crenças, de valores reconhecidos e 

de técnicas que são comuns aos membros de um dado grupo” e, de uma forma 

complementar, “soluções concretas” que são “utilizadas como modelos ou exemplos 

que podem substituir as regras explícitas” (p. 18). Do modo que foi perspetivado por 

Denzin e Lincoln (2013, como citado por Creswell, 2013, p. 299), o conceito traduz “a 

postura filosófica assumida pelo investigador, suportada num conjunto de crenças, que 

guia a sua ação de pesquisa”, um tipo de “rede mental” com os princípios e as 

tendências epistemológicas, ontológicas e metodológicas. 

Uma aproximação possível passa por associar o conceito a dois grandes agrupamentos: 

(1) o paradigma “clássico”, “positivista”, “racionalista”; e (2) o paradigma “emergente”, 

“alternativo”, “naturalista”, “interpretativista”, “construtivista”. Enquanto o primeiro 

agrupamento se exprime por um processo linear e faseado, top-down clássico, e se 

reporta a uma realidade única, objetiva e sujeita às leis da ciência, o segundo baseia-

se em “processos de construção de sentido” segundo uma lógica circular bottom-up e 

pressupõe a existência de várias realidades complexas (Valles, 1997, pp. 52-53). 

Em termos epistemológicos e teóricos Bryman (2012) e Erickson (1986) caraterizam 

também o paradigma interpretativista em oposição ao positivista. Se o positivismo 

postula a aplicação dos métodos definidos para as ciências naturais à investigação da 

realidade social, o interpretativismo baseia-se na necessidade de respeitar as 

diferenças entre as pessoas e os objetos, impondo ao investigador a compreensão do 
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“significado subjetivo” da atuação social dos indivíduos (Bryman, 2012, p. 28, 30; Santos 

& Lima, 2019, p. 30). 

A perspetiva epistemológica refere-se ao processo de produção do conhecimento 

(Almeida, 2007), à sua origem, estrutura e métodos e à sua validação (Santos & Lima, 

2019), a partir do que se determinam os princípios, ferramentas e técnicas a utilizar na 

produção desse conhecimento, os utilizados no âmbito das ciências naturais, ou outros 

(Bryman, 2012). Sendo o objeto científico desta investigação de natureza social, o 

interpretativismo parece ser a melhor opção, porque, como considera Bryman (2012) 

se aproxima mais do que são as exigências requeridas para o estudo do objeto social 

por excelência – pessoas e respetivas instituições –, exigindo-se uma lógica 

procedimental de pesquisa diferente, a partir do que se pretende capturar o significado 

da atuação social dos atores (pp. 29-30).  

Numa perspetiva ontológica, o paradigma interpretativo escolhido, em coerência com 

a postura epistemológica assumida, admite que não se trata de uma “realidade externa” 

ao investigador e com uma existência independente dos atores sociais, o que remete 

para uma orientação construtivista (ou construcionista), em oposição a uma posição 

objetivista, que preconiza que as entidades sociais são “entidades objetivas”, de uma 

“realidade existente”, enquanto “estrutura concreta”, “externa” e “independente” aos 

“atores sociais” (Bryman, 2012; Creswell, 2014). Ao “caráter determinístico” da 

“descoberta da realidade” do objetivismo, opõe-se uma “construção e reconstrução 

social” permanentes pelas interações entre atores sociais e ambiente e entre aqueles, 

que é sugerido pela conceção construtivista (Bryman, 2012). Como consequência, 

assume-se que cada indivíduo possa criar a sua própria realidade, dando-lhe 

significado, tornando-a compreensível, e que, sendo as interações sociais que criam a 

realidade, de alguma forma partilhada pelos atores envolvidos, ela extingue-se ou 

modifica-se quando esses atores deixarem de a suportar (Morgan & Smircich, 1980). 

Nos termos do paradigma interpretativo construtivista, o investigador tem um papel 

ativo e fundamental, sendo parte da investigação, em que as suas reflexões 

“constituem dados de pleno direito, fazendo parte da interpretação e ficando 

documentados no diário da investigação e nos protocolos do contexto.” (Flick, 2005, p. 

6). O investigador deve ter essa consciência e estar alerta para eventuais “armadilhas” 

em que possa incorrer, com origem no conhecimento prévio que detém sobre o objeto 

de estudo e na própria experiência, sob pena de se transformarem em posições parciais, 
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preconceitos ou falsas evidências com que há que romper (Quivy & Campenhoudt, 

2003, p. 26). Esta “parcialidade” pode ser combatida com o necessário “distanciamento” 

e uma “postura de não influência” (Flick, 2005) ao longo do processo de investigação. 

A circunstância e a razão da tese situam epistemologicamente a investigação, na sua 

maior extensão, na área do interpretativismo, e, como posição ontológica, aproximam-

na do construtivismo. A opção é, assim, justificada pela natureza do objeto de estudo, a 

que se associa a complexidade do contexto, havendo necessidade de compreender, em 

profundidade, a realidade, subjetiva e socialmente construída, através da perceção dos 

peritos militares e civis que tratam da gestão dos efetivos militares em RV/RC no MDN 

e nos ramos das FFAA e que intervêm nos processos de recrutamento, retenção e 

reinserção, bem como compreender as perceções e as escolhas dos militares 

contratados em relação ao contexto militar e ao seu percurso profissional nas FFAA. 

 METODOLOGIA: ESTRATÉGIA E DESENHOS DE PESQUISA 

O conceito de “estratégia de investigação” pode ser definido como “uma orientação 

geral para a condução de uma pesquisa social” (Bryman, 2012, p. 35), podendo assumir 

a forma quantitativa, qualitativa ou mista. A estratégia de investigação quantitativa 

remete para a explicação dos fenómenos a partir da formulação de hipóteses e do teste 

ou comprovação de determinadas teorias, utilizando para o efeito variáveis e a relação 

entre elas (Creswell, 2013, p. 4), procurando-se habitualmente uma generalização dos 

resultados (Vilelas, 2009, p. 104). Por sua vez, a estratégia de investigação 

qualitativa carateriza-se pela ênfase que se atribui a aspetos como: (1) a aproximação 

indutiva na relação que se estabelece entre pesquisa e teoria, no sentido da construção 

da teoria; (2) a interpretação que os indivíduos fazem em relação ao contexto social, em 

contraposição com o modelo das ciências naturais e o positivismo; e (3) a perspetiva da 

realidade social como uma propriedade emergente, em constante modificação, a cargo 

dos sujeitos (Bryman, 2012, p. 36). 

A pesquisa qualitativa continua, embora atualmente em menor grau, a ser objeto de 

alguma “hostilidade” teórica e envolta em alguma suspeição em relação ao que os 

investigadores positivistas consideram de “cientificidade da investigação”. Uma das 

razões tem a ver com a questão das evidências de natureza epistemológica, o rigor na 

construção, na amostragem e a maior dificuldade de replicação e de generalização dos 

resultados e do novo conhecimento. Porém, os estudos qualitativos procuram “a 
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“qualidade” e os “significados”, que não é possível observar ou medir em termos de 

quantidade ou simples frequência” (Santos & Sarmento, 2019c, p. 147). Por sua vez, a 

realidade é tida numa perspetiva de “construção social”, sendo importante a proximidade 

entre investigador e objeto de estudo e as condições ambientais que moldam a 

investigação (Creswell, 2014; Denzin & Lincoln, 2013). 

A estratégia de investigação mista procura conciliar as estratégias de investigação 

quantitativas com as qualitativas, o que permite reforçar as potencialidades de ambas e 

a mitigar as vulnerabilidades reconhecidas quando são utilizadas separadamente 

(Bryman, 2012). Newman e Benz (1998) consideram que, embora existam reservas na 

utilização simultânea dos dois tipos de estratégias, dado que remetem para paradigmas 

e epistemológicos e ontológicos diferentes, a questão “quantitativo versus qualitativo” 

reflete uma dicotomia artificial, dado que as duas abordagens científicas não são 

mutuamente exclusivas, antes podem constituir um continuum interativo, de que pode 

resultar maior robustez científica, permitindo obter uma perspetiva mais holística do 

fenómeno em estudo e aumentar a validade da investigação. 

No caso da presente investigação, dada a complexidade que envolve o objeto de 

estudo, opta-se por uma estratégia de investigação mista, o que permite, no conjunto 

das várias fase do trabalho de campo, satisfazer os seguintes propósitos: (1) 

triangulação – para se obter convergência nos resultados; (2) integralidade – para 

capturar o objeto de estudo de forma mais abrangente; (3) ilustração – para ilustrar 

resultados quantitativos usando dados qualitativos; e (4) reforço – para ajudar a conferir 

maior robustez aos resultados (Bryman, 2012, como citado por Santos & Lima, 2019, p. 

31). Por outro lado, em coerência com o objeto e os objetivos, a investigação aproxima-

se de uma investigação aplicada, utilitária, uma vez que se procura desenvolver uma 

“utilização prática” dos novos conhecimentos obtidos no decurso da investigação 

(Carvalho, 2009, p. 42), sendo, por isso, orientada para a intervenção e resolução de 

problemas (Almeida et al., 1994, pp. 198). 

Não obstante ser a estratégia mista a escolhida, a investigação tem um pendor mais 

qualitativo, dada a importância em obter-se uma compreensão aprofundada do 

fenómeno em estudo (Bryman, 2012), a que está associada uma “construção de 

sentido”, ligada sobretudo a uma “lógica indutiva” (Guerra, 2006; Weick, 1995), o que 

leva a privilegiar metodologias compreensivas para a interpretação da realidade a partir 

dos sujeitos (Bryman, 2012; Vilelas, 2009). 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  160 

Não obstante a natureza da relação que se estabelece entre teoria e pesquisa seja aqui 

marcadamente indutiva, observada na forma como os conceitos emergem dos dados 

com a intervenção do investigador, o próprio “processo indutivo” implica também 

alguma “dedução” (Bryman, 2012), dado que não há indução pura e no trabalho de 

campo a indução e a dedução encontram-se em constante interação (Erickson, 1986). 

Na investigação combina-se, com alguma frequência, a indução e a dedução, pela 

necessidade de percorrer o caminho dos dados para a teoria (construída / reconstruída 

a partir da experiência) e da teoria para os dados (para justificar a experiência e a 

realidade) (Freixo, 2011), não existindo, no entanto, um verdadeiro teste de hipóteses, 

nem se considera determinante, sobre grande parte do trabalho de campo, a 

necessidade de generalização dos resultados. De modo complementar, não se 

negligencia de todo a “abdução”, assumindo-se como indispensável ao processo 

científico o balanceamento resultante de contínuas iterações entre a factualidade dos 

dados e a necessária especulação (Peirce, 1999). 

Recorre-se, pelo seu valor instrumental, a outro tipo de raciocínio, o “pensamento 

crítico”, de natureza reflexiva e aplicação transversal, orientado para a decisão sobre o 

que deve e pode ser feito (Ennis, 1985, 1994), tendo no contexto da investigação um 

propósito prático de prova, interpretação ou resolução de problemas concretos 

(Facione, 2011). A utilização deste tipo de raciocínio durante o processo de investigação 

permite, de forma sistemática e sustentada, “pensar criticamente” sobre a problemática 

em estudo e sobre a clareza e precisão das questões e das respostas formuladas, 

submetendo-as continuadamente ao escrutínio da consciência do investigador. Dos 

vários elementos sugeridos por Paul e Elder (2008) que devem ser objeto de 

pensamento crítico numa investigação, referem-se, de forma resumida e adaptada, os 

que se pretende que sirvam de referência ao desenvolvimento da tese: (1) identificação 

e avaliação, com rigor, das premissas e pressupostos que moldam a pesquisa; (2) 

formulação dos problemas com clareza e precisão; (3) abertura mental nas escolhas; 

(4) objetividade e relevância das várias partes para a investigação; (5) relevância dos 

dados e precisão dos elementos de prova; (6) sujeição ao contraditório, identificando 

vários pontos de vista; (7) precisão, relevância e coerência das conclusões; (8) 

razoabilidade das soluções; (9) aplicabilidade das recomendações; e (10) efeito prático 

concreto da investigação. 

Ainda sobre a relação que se estabelece entre a investigação e o papel da teoria, 

procura-se um balanceamento entre o “contexto da descoberta” e o “contexto da 
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prova” (Guerra, 2006), dando primazia ao primeiro, por se assumir, como referido, que 

a realidade é construída a partir da perceção dos indivíduos em relação ao contexto e a 

situações e experiências próprias vividas (Creswell, 2013; Flick, 2005). As hipóteses 

dão aqui lugar a proposições de pesquisa, em estreita conjugação com a revisão 

normativa, teórica e empírica efetuada, servindo de referência ao trabalho de campo. 

Em coerência com o posicionamento ontológico e epistemológico do investigador e com 

a estratégia de pesquisa escolhida, adota-se o “estudo de caso” como desenho de 

pesquisa (Yin, 2014), o que permite recorrer a vários métodos para a recolha e o 

tratamento de dados e obter uma perspetiva holística da realidade, fundada na perceção 

detalhada e integrada do objeto de estudo e na compreensão das particularidades dos 

contextos externo e organizacional a partir da intervenção dos vários participantes 

(Bryman, 2012; Freixo, 2011; Saunders et al., 2009). Não obstante o estudo de caso, 

enquanto componente metodológica, ter uma natureza marcadamente empírica e 

descritiva, com consequências ao nível da validade externa dos resultados (que é 

reduzida), nas circunstâncias da investigação, como reforço, pretende-se também 

suscitar o caráter analítico que resulta das possibilidades que este desenho oferece em 

termos de triangulação metodológica e de fontes, bem como do posterior confronto com 

a literatura, originando outras perspetivas e motivos de pesquisa (Freixo, 2011, p. 110). 

 MODELO METODOLÓGICO DA PARTE PRÁTICA DA INVESTIGAÇÃO  

O procedimento metodológico geral concretiza-se, conforme se sintetiza no Capítulo 1 

(representação esquematizada na Ilustração 2) em três grandes fases: exploratória, 

analítica e conclusiva. O procedimento metodológico da parte prática aborda apenas 

as fases analítica e conclusiva sobre o essencial da análise documental e do material 

empírico obtido e tratado no âmbito do trabalho de campo (inquéritos por entrevista e 

questionário) sobre amostras nacionais, a que se associa a análise de modelos e da 

experiência de outros países. Os resultados finais são discutidos de uma forma 

integrada e comparados com os elementos anteriormente revistos. 

Para sistematizar o percurso da investigação em relação ao desenvolvimento da parte 

prática, apresenta-se na Ilustração 26 um esboço do modelo metodológico, com 

relevância para a parte prática, elaborado pelo investigador a partir da literatura. Da sua 

estrutura constam três grandes componentes, a que correspondem outras tantas fases 

(etapas): (1) construção do quadro teórico de referência para apoio à investigação; 
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(2) definição das opções metodológicas e construção empírica com referência aos 

instrumentos de recolha e tratamento documental e dos dados empíricos; e (3) 

verificação da qualidade da investigação e conclusões finais. 

 

Ilustração 26 - Modelo metodológico da parte prática da investigação. (Construção nossa a partir de Bryman, 2012; 
Carlile & Christensen, 2004; Creswell, 2013; Quivy & Campenhoudt, 2003; Santos & Lima, 2019; Sarmento, 2013). 

A primeira fase de construção – quadro teórico de referência – foi abordada nos 

capítulos dois a seis, de que resultou um “pano de fundo” para apoio ao trabalho de 

campo, apresentado posteriormente. O modelo de análise funciona como “charneira” 

que liga o quadro de referência teórico, ou o “marco teórico” na expressão de Vilelas 

(2009), e a construção empírica, filtrada pelas opções metodológicas do investigador.  

Na segunda fase de construção definem-se as opções metodológicas, com referência 

ao posicionamento epistemológico e ontológico do investigador e à apresentação e 

justificação da estratégia e do desenho da pesquisa, e prospetiva-se a construção 
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empírica no trabalho de campo. Procura-se responder, como suscitado por Quivy e 

Campenhoudt (2003), a três questões: (1) “observar o quê” (dados determinados pelos 

conceitos, dimensões e indicadores inscritos no modelo de análise); (2) “observar em 

quem” (sistemas, processos e atores sociais, delimitados no espaço temporal e 

geográfico definido); e (3) “observar como” (técnicas e instrumentos para a recolha e 

o tratamento de dados, sobre um corpus documental ad hoc e inquéritos por entrevista 

e por questionário sobre a realidade nacional). Os resultados obtidos ajudam à 

construção de um referencial (grelha de análise) para recolha e tratamento dos dados 

de outros países e posterior avaliação comparada de modelos e experiências. A 

construção empírica inclui a interpretação e a discussão integrada dos resultados.  

A fase de verificação e conclusão é a última do processo de investigação. Foca-se na 

revisitação do procedimento metodológico, na apresentação das principais asserções 

metodológicas finais com referência ao modelo de análise, à questão central e aos 

objetivos gerais da pesquisa, no contributo para o conhecimento nas perspetivas teórica 

e empírica (face aos referenciais de qualidade, de natureza ética e protocolar e à 

comparação com a literatura / estudos anteriores), bem como na abertura para 

pesquisas futuras, complementares e confirmatórias. As recomendações surgem, 

nesta fase, como um corolário da investigação, decorrente da sua natureza prática, a 

partir do que se materializa num esboço de “projeto de intervenção” sobre o “modelo 

de prestação de serviço militar contratado” em vigor, que lhe está subjacente, e no 

sentido do reforço do locus das FFAA Portuguesas no mercado de trabalho e na 

sociedade. 

O modelo metodológico agora apresentado serve de referência ao desenvolvimento 

das três fases do trabalho de campo (estudos empíricos): (1) estudo exploratório; (2) 

estudo qualitativo complementar; e (3) estudo sobre as principais orientações (âncoras) 

de carreira dos militares contratados. Em cada fase analisam-se, de forma integrada, as 

três dimensões previamente definidas – recrutar, reter e reinserir –, as quais 

materializam um contínuo de atividades protagonizadas pela organização militar e pelo 

cidadão que transita pelas fileiras das FFAA Portuguesas com o vínculo de militar 

contratado. Aos três estudos de campo junta-se, numa perspetiva comparativa e de 

benchmarking, a recolha e análise de modelos e da experiência de outros países. 
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 MODELO DE ANÁLISE INICIAL DA INVESTIGAÇÃO 

O caminho para desenvolver a presente investigação pressupõe, nos termos em que é 

sugerido por Huberman (1981, p. 240), que o investigador inicie o trabalho de campo 

apoiado num quadro concetual inicial, a que está associado um conjunto de questões, 

relativamente genéricas, as quais, após várias iterações realizadas durante a fase 

exploratória e a revisão do estado da arte, foram sendo clarificadas, contribuindo para 

a “redução” e melhor compreensão do objeto de observação. Nestes termos, o modelo 

de análise apresentado (Quadro 13) decorre da fase exploratória da pesquisa e é um 

esboço geral, em construção, mas também essencial ao procedimento metodológico 

por permitir “articular o trabalho exploratório nos domínios concetuais e teóricos com o 

trabalho de cariz mais empírico de recolha e tratamento de dados e ainda com o 

necessário esforço de verificação” (Santos & Lima, 2019, p. 62). 

O modelo de análise está articulado nos domínios concetual e metodológico. No 

domínio concetual, os conceitos são expressos em dimensões, em variáveis e em 

indicadores e procede-se à identificação das relações entre as variáveis e entre os 

conceitos, não sendo aplicável, neste caso, a formulação de hipóteses (Pardal & 

Correia, 1995, p. 13). Os conceitos auxiliam a construção do quadro teórico de 

referência e orientam a formulação de proposições de investigação (que substituem as 

hipóteses), ajudando a determinar a perspetiva do próprio estudo (Freixo, 2011, p. 162). 

O domínio metodológico do modelo de análise pretende-se “identificar instrumentos e 

técnicas para a recolha e tratamentos dos dados e os procedimentos e as atividades de 

análise e interpretação dos resultados em ordem a poder-se tecer as conclusões e 

eventuais considerações de ordem prática” (Santos & Lima, 2019, p. 62). 

O quadro concetual da investigação que suporta a tese conta com vários conceitos 

estruturantes, dos quais estão inscritos no modelo de análise inicial (Quadro 21) os 

seguintes: representações sociais, recrutamento, retenção, reinserção, regulamento de 

incentivos. No domínio concetual, o modelo de análise sugere a articulação entre 

conceitos, dimensões, sub-dimensões e indicadores, aqui obtidos na fase exploratória 

e na revisão normativa, teórica e empírica, os quais são utilizados no suporte ao trabalho 

de campo. No domínio metodológico identificam-se os instrumentos e as técnicas de 

recolha e de tratamento de dados, em coerência com as opções de investigação 

assumidas previamente para o trabalho de campo (e.g., análise documental; inquérito 

por questionário; análise estatística; inquérito por entrevista; análise de conteúdo). 
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Quadro 21 - Modelo de análise inicial da investigação. 

DOMÍNIO CONCETUAL 
MÉTODO 

 Conceitos  Dimensões  Sub-dimensões  Indicadores 

R
e
p

re
s
e
n

-
ta

ç
õ

e
s
 

S
o

c
ia

is
  Institucional  

 Sobre a Defesa  Grau de interesse, implicação. 

 AD, IQ,  
 IE, AE, 
 AC 

 Sobre as FFAA 
 Notoriedade, confiança, utilidade, eficácia, 
 formação, organização, equipamento. 

 Profissional  Sobre as FFAA 
 Atratividade, propensão para ingresso, 
 prestígio, segurança profissional, salário,  
 experiência e desenvolvimento profissional. 

R
e
c
ru

ta
m

e
n

to
 

(o
b
te

n
ç
ã
o
) 

 Mercado de 
 Trabalho 
 natural 

 Fatores 
 demográficos 

 Índice sintético de fecundidade. 

 AD, AE, 
 IE, AC 

 Estrutura etária da população (pirâmide). 

 Base demográfica de recrutamento militar. 

 Fatores  
 socioculturais e 
 profissionais  

 Habilitações literárias / escolaridade. 

 Situação profissional (estudante, empregado). 

 Taxa de desemprego jovem. 

 Recruta- 
 mento 

 Fatores   
 económico-finan. 

 Orçamentos anuais, cativações (impacto no  
 número de efetivos autorizados e no apoio). 

 AD, AE, 
 IE, AC  Estruturas e   

 competências 

 Órgão Central de Recrutamento (OCR) / MDN. 

 Centros de Recrutamento (CR) dos ramos. 

 Centros / Gabinetes de classificação e seleção 
 dos ramos (GCS / CCS). 

 Dia da Defesa Nacional (DDN). 

 Comunicação e  
 divulgação 

 Estrutura orgânica, competências, recursos. 

 AD, IQ,   
 IE, AE,  
 AC 

 Estratégia e atividade de divulgação, conteúdo 
 e formato (canais), públicos-alvo. 

 Congruência da informação com a realidade. 

 “Marca do empregador” (employer branding). 

 Níveis de 
 efetivos 

 Efetivos autorizados / ano. 

 AD, AE  
 Existências por ramo; áreas funcionais críticas. 

 Níveis de 
 recrutamento 

 Número de candidatos (evolução diacrónica). 

 Rácio de vagas / candidatos. 

 Fontes de  
 informação 

 Formais e informais. 

 AD, IQ,  
 IE, AE, 
 AC 

 Tradicionais e novas, tendências evolução. 

 Razões de 
 ingresso 

 Institucionais / vocacionais / simbólicas. 

 Ocupacionais / instrumentais. 

 Seleção 

 Perfis de seleção 
 Habilitações literárias, aptidão física, médica,  
 psicológica,…; especificidades por ramos. 

 Atrição antes do  
 ingresso 

 Atrição por fases do recrutamento e seleção.  AD, IQ,  
 IE, AE, 
 AC 

 Atrição global até ao ingresso nas fileiras. 

 Rácio de ingresso nas FFAA / candidatos. 

R
e
te

n
ç
ã
o

 
(f

ix
a
ç
ã
o
 n

a
s
 f
ile

ir
a
s
) 

 Mercado de  
 trabalho  
 interno 

 Mobilidade  
 profissional 

 Funcional: entre cargos e funções diferentes. 

 AD, IQ,  
 IE, AE, 
 AC 

 Geográfica: entre zonas geográficas. 

 Progressão intra categoria e inter-categorias. 

 Mudança na forma de prestação de serviço. 

 Valorização 
 escolar e  
 profissional 

 Formação certificada (n.º de cursos, % do total). 

 Certificados profissionais (número, % do total). 

 Experiência profissional (percecionada). 

 Níveis de  
 retenção 
  

 Tempos médios  
 de permanência 

 Permanência por ramo (n.º de meses / anos). 

 AD, IQ,  
 IE, AE, 
 AC  

 Permanência por categoria e por género. 

 Momento das  
 saídas 

 Saídas involuntárias (no fim do contrato). 

 Saídas voluntárias (antecipadas). 

 Turnover  Turnover / ano e por ramo, categoria, género. 

 Razões de  
 saída 
 antecipada 

 Principais 
 motivos 

 Institucionais / vocacionais / simbólicos. 
 AD, IQ,  
 IE, AE, 
 AC 

 Ocupacionais / instrumentais. 

 Padrão dos  
 motivos 

 Motivos transversais aos ramos. 

 Motivos de maior expressão por ramo. 

Legenda: AD – análise documental; IQ – inquérito por questionário; IE – inquérito por entrevista; análise estatística – 
AE; análise de conteúdo – AC. 

Fonte: Construção nossa, a partir das entrevistas exploratórias e da revisão normativa, teórica e empírica. 
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Quadro 21 – Modelo de análise inicial da investigação (cont.). 

DOMÍNIO CONCETUAL 
MÉTODO 

 Conceitos  Dimensões  Sub-dimensões  Indicadores 

R
e
in

s
e
rç

ã
o

 
(a

p
ó
s
 a

 c
e
s
s
a
ç
ã
o
 d

o
 r

e
g
im

e
 d

e
 c

o
n
tr

a
to

) 

 Políticas de  
 reinserção 
  
 

 Valorização/   
 qualificação 

 Coerência entre formação das FFAA e o  
 SNQ e o CNQ (formação modular por UFCD). 

 AD, IE, 
 AC 

 Certificação e reconhecimento externo da  
 formação e da experiência adquirida nas FFAA. 

 Monitorização do 
 apoio 

 Instrumentos de apoio à reinserção (CIOFE). 

 Trajetórias de reinserção profissional. 

 Áreas de  
 Intervenção do  
 Regulamento de 
 Incentivos 

 Medidas para apoiar a qualificação escolar e 
 profissional. 

 Medidas para apoiar a inserção no mercado de 
 trabalho externo às FFAA. 

 Apoios financeiros e materiais. 

 Estruturas  
 e ações 

 Estruturas de 
 apoio 

 MDN: CIOFE, portal do recrutamento. 

 AD, IE, 
 AC 

 Ramos: Centros de Recrutamento, unidades. 

 Outras entidades: mediante protocolo. 

 Tipologia de  
 ações 

 Ação interna conjunta do MDN e dos ramos. 

 Programas de apoio por áreas de ação/CIOFE 
 (Informação, orientação, formação, emprego). 

 Medidas inscritas no Plano de Ação do MDN. 

 Ação colaborativa e externa: protocolos com 
 várias entidades; outplacement. 

 Configura- 
 ções e  
 níveis de  
 reinserção 

 Mercado de  
 trabalho externo 

 % de ex-militares empregados, com negócio  
 próprio, emprego por conta de outrem, Forças  
 e Serviços de Segurança, Função Pública,  
 outras situações.  AD, IQ,  

 IE, AE, 
 AC  

 Mercado de 
 trabalho interno 

 Ingresso nos quadros permanentes das FFAA  
 (% do total). 

 Ingresso nos Mapas de Pessoal Civil das FFAA  
 (% do total). 

R
e
g

u
la

m
e
n

to
 d

e
 

In
c
e
n

ti
v
o

s
  Operacio- 

 nalização 

 Grau de  
 execução 

 Avaliação geral. 

 AD, IE, 
 AC  

 Execução por área de intervenção (1 a 4). 

 Entidades  
 envolvidas 

 Do MDN por área de intervenção (1 a 4). 

 Dos ramos por área de intervenção (1 a 4). 

 Divulgação 
 Recursos afetos do MDN e dos ramos. 

 Ações (divulgação) do MDN e dos ramos. 

 Grau de  
 conheci- 
 mento 

 Conhecimento  
 dos incentivos  Níveis de conhecimento (%) por ramo,  

 categoria e género; 
 Avaliação diacrónica (antes e após o ingresso). 

 AD, IQ,  
 IE, AE, 
 AC  Conhecimento  

 sobre o CIOFE 

Legenda: AD – análise documental; IQ – inquérito por questionário; IE – inquérito por entrevista; análise estatística – AE; análise de 

conteúdo – AC. 

Fonte: Construção nossa, a partir das entrevistas exploratórias e da revisão normativa, teórica e empírica. 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO ESPECÍFICO 

No processo de geração de conhecimento, o método científico recorre, segundo Freixo 

(2011a) procedimentos de “colheita”, “classificação”, “análise” e “interpretação” do 

material recolhido (p. 280). Nesta secção expõem-se os procedimentos operacionais 

utilizados, fazendo referência às fontes de dados, participantes, instrumentos e técnicas 

de colheita e de tratamento da informação.  
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 FONTES DE DADOS 

Na sequência das leituras preliminares e das entrevistas da fase exploratória da 

investigação, iniciada em 2015, ficou a ideia de que a informação sobre a problemática 

dos militares contratados era relativamente escassa, estando circunscrita a alguns 

estudos e relatórios nacionais do MDN e dos ramos das FFAA e a um grande estudo de 

2007, produzido ao nível da NATO, onde participaram vários países membros. A partir 

de 2016 houve necessidade de obter, de várias fontes primárias, material documental e 

empírico para análise, bem como material de fontes secundárias decorrentes de novos 

estudos que iam surgindo. Entre 2016 e 2019 foram lançados no Instituto Universitário 

Militar (IUM) vários trabalhos de investigação, atribuídos a discentes dos vários cursos, 

a que se juntaram estudos protagonizados por docentes e investigadores, militares e 

civis. Estes trabalhos foram associados a um projeto de investigação, coordenado pelo 

autor da tese e “que tem como instituição de acolhimento o Centro de Investigação e 

Desenvolvimento do Instituto Universitário Militar (CIDIUM), intitulado “Prestação de 

serviço militar em Regime de Contrato nas Forças Armadas Portuguesas: do 

recrutamento à reintegração socioprofissional”” (Santos, 2019, p. xvii-xviii; Santos 

et al., 2018f, p. 3), de que resultaram, até dezembro de 2020, cerca de 30 textos 

publicados em livros e em revistas indexadas e várias comunicações em eventos 

científicos nacionais e internacionais. 

A informação sistematizada a partir dos estudos e relatórios do MDN, dos ramos e do 

IUM, associada à revisão teórica, materializa a base teórico-empírica a partir da qual 

o investigador suporta o trabalho de campo e compara depois os resultados obtidos no 

âmbito das três dimensões de análise do objeto de estudo – recrutar, reter e reinserir. 

Aos estudos e relatórios juntam-se outras fontes de informação: o corpus documental 

da prestação do serviço militar em RV/RC em Portugal; estatísticas oficiais do MDN, dos 

ramos e de outas entidades nacionais de referência; material empírico recolhido de 

várias amostras a partir de inquéritos por entrevista e por questionário; outros dados, 

documentais e não documentais, nacionais e estrangeiros, relativos ao objeto de estudo. 

A opção pela diferenciação e triangulação de fontes decorre da complexidade do estudo 

e das exigências da análise, associada às possibilidades permitidas pela utilização do 

“estudo de caso” como desenho da pesquisa e de uma estratégia de investigação mista.  

O corpus documental específico resulta da seleção de estratos de leis, decretos-leis, 

decretos regulamentares, portarias, despachos e documentos internos do MDN e dos 
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ramos que enquadram e estruturam a prestação do serviço militar contratado em 

Portugal. Destacam-se a LSM e o Regulamento da LSM, o Regulamento de Incentivos, 

o Regime de Contrato Especial e o Estatuto dos Militares das FFAA, a partir do que se 

estabelece um “pano de fundo” jurídico-legal de apoio à investigação. Do corpus 

documental fazem também parte dados estatísticos, relevantes para a tese, recolhidos 

do MDN e dos ramos (e.g., número de candidatos; reprovações; ingressos nos ramos; 

saídas antecipadas) e de entidades nacionais responsáveis pela gestão de informação 

estatística, como são o INE e a PORDATA (e.g., estrutura da pirâmide etária; taxa de 

desemprego jovem; número imigrantes que procuram residência em Portugal). 

A utilização de inquéritos por entrevista e por questionário (perguntas abertas e 

fechadas) permite, enquanto fontes primárias, obter uma perceção direta, concreta, 

personalizada e aprofundada dos diversos problemas e disfunções sobre a estruturação 

do modelo e a sua operacionalização, como afetam a organização e as pessoas, quais 

as estratégias que estão a ser utilizadas para lidar com a situação e que soluções para 

ultrapassar / mitigar as dificuldades diagnosticadas ou impostas pelas circunstâncias do 

contexto externo e por sucessivas revisões dos principais diplomas. 

A obtenção e análise de dados relativos a modelos de prestação de serviço militar 

de outros países e da respetiva experiência de gestão, constitui uma etapa relevante 

do trabalho de campo, permitindo uma comparação em relação ao caso português. 

 QUESTÕES PROTOCOLARES DE APROVAÇÃO E ACESSO ÀS 

FONTES 

Na secção anterior foram identificadas as várias fontes de informação utilizadas na tese, 

que, pela sua diversidade, permitem observar o objeto de estudo a partir de diferentes 

perspetivas. A maior parte dos dados documentais são de acesso aberto e/ou de fácil 

obtenção. Sempre que se mostrou necessário, o acesso foi prévia e formalmente 

autorizado, mediante contactos diretos ou a partir de correspondência trocada entre o 

Instituto Universitário Militar e as entidades responsáveis pela compilação, arquivo e 

controlo dos dados solicitados. A maioria dos documentos internos (de natureza militar), 

alguns de divulgação restrita, foi facultada diretamente ao investigador da tese ou, 

indiretamente, através de investigadores integrados no referido projeto de investigação. 

As estatísticas sobre candidatos, ingressos, desistências, efetivos existentes, entre 

outros dados solicitados aos ramos foram fornecidos após troca de correspondência 
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entre o IUM e o Estado-Maior-General das FFAA, que, por sua vez, contactou os ramos 

para que respondessem às solicitações. Os dados foram facultados por meio digital 

(acompanhados pela respetiva nota de envio), ou apenas em formato papel. O material 

recolhido é sintomático de que não existe um sistema integrado entre os ramos, cada 

um tem as suas próprias bases de dados e vai elaborando estatísticas mediante critérios 

e necessidades específicas. Foi, por vezes, difícil integrar estes dados na tese, por se 

referirem a períodos temporais distintos, ou terem uma estrutura diferente. Algumas das 

solicitações não obtiveram resposta em tempo útil ou não tiveram o êxito pretendido. 

O material empírico recolhido por questionário foi objeto de autorização institucional 

prévia. Os questionários aplicados no IUM aos oficiais dos quadros permanentes, 

discentes e docentes, tiveram aprovação de: Comandante do Instituto, Diretor de Ensino 

e diretores de curso respetivos, dos três ramos. Para preenchimento dos questionários, 

o link (hiperligação) remetido pelo investigador foi posteriormente distribuído pelos 

diretores de curso aos discentes e pelo Diretor de Ensino aos docentes.  

No caso dos questionários destinados aos militares em RV/RC, o link foi enviado aos 

ramos, através do EMGFA, por documento ad hoc (nota / ofício) e posteriormente 

distribuído pelas respetivas unidades e órgãos, que os fizeram chegar aos militares. 

Quando, nesta terceira fase do trabalho de campo, se recorreu a uma terceira iteração 

junto dos ramos para recolha de mais dados da Marinha e da Força Aérea, os 

constrangimentos impostos pelas novas regras aprovadas para a proteção de dados 

(e.g., Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto; Regulamento n.º 798/2018, de 30 de novembro) 

inviabilizaram a obtenção de outras respostas em tempo útil. 

No que concerne à administração de entrevistas, os potenciais entrevistados foram 

previamente contactados, diretamente, por telefone ou por e-mail, tendo, na sua maioria, 

aderido imediatamente à solicitação. Na quase totalidade dos casos, as perguntas foram 

antecipadamente remetidas ao entrevistado, sendo que alguns preferiram responder por 

escrito ou por telefone, dada a dificuldade em conciliar outras formas de agendamento. 

Os textos das entrevistas telefónicas e presenciais, estas na sua maioria gravadas, 

foram enviados, após transcrição, aos respetivos participantes, no sentido da sua 

validação. Pontualmente, algumas entrevistas não foram validadas ou a sua validação 

não foi remetida ao investigador em tempo útil. 

Os dados solicitados a outros países foram obtidos por contacto direto com os adidos 

militares desses países acreditados em Portugal, junto de adidos portugueses em 
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funções no estrangeiro, ou, indiretamente, por intermédio de militares que transitaram 

temporariamente por Portugal na frequência de cursos no IUM (e.g., Alemanha; 

Espanha). Além dos dados documentais, foram obtidos pontos de situação escritos em 

resposta a solicitações concretas remetidas por correio eletrónico. 

Nos Apêndices A, B e C e nos Anexos A, B, C e D apresentam-se extratos de 

exemplos de documentos que atestam o desenvolvimento do processo de autorização 

e acesso às fontes utlizadas na tese. 

 AMOSTRAGEM E INSTRUMENTAÇÃO  

Nesta subsecção identificam-se os participantes e os instrumentos de recolha de dados 

utilizados, conforme Quadro 22: análise documental, estatísticas e inquéritos por 

questionário e entrevista, dados finais e estudos de caso de FFAA de outros países. 

Quadro 22 - Amostragem e Instrumentação. 

Universo / Atores 

Métodos 

Qualitativos e Quantitativos 

Análise 
documental 

Entrevista Questionário 
(perguntas 
abertas) 

Dados 
finais 

(atualiz.) 

Estudos 
de caso 
(países) 

Questionário 
(perguntas 
fechadas) 

Contexto legal X   X   

Estudos e relatórios X   X   

Estatísticas oficiais 
(INE, PORDATA) 

X      

Especialistas 
militares 

 X X X   

Especialistas civis  X     

Chefias diretas e 
intermédias 

  X    

Militares RV/RC   X   X 

Modelos de outros 
países 

X    X  

Militares de outros 
países 

 X X  X  

Pelas razões atrás aduzidas, não houve uma especial preocupação em obter amostras 

probabilísticas, sendo utilizadas “amostras intencionais” (Pardal & Correia, 1995), ou 

“amostras por seleção racional” (Fortin, 2003), às quais, de acordo com o tipo e a 

profundidade da informação pretendida, se aplicaram inquéritos por questionário e/ou 

por entrevista, cujos guiões foram previamente validados. 

Nos dois primeiros estudos de campo são utilizados inquéritos por entrevista sobre 

pequenas amostras, não probabilísticas. A seleção das pessoas funda-se no critério da 

relevância para o caso de estudo e não em questões de representatividade (Flick, 2005). 
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No primeiro estudo, de cariz exploratório e de natureza qualitativa, procede-se a uma 

análise crítica inicial e global da problemática do serviço militar contratado, observado 

na perspetiva institucional e numa dupla vertente, de diagnóstico e de geração de 

soluções. São utilizadas duas amostras (em etapas distintas), de natureza “intencional” 

(Vilelas, 2009) e constituídas por representantes do MDN e dos ramos em funções 

associadas ao recrutamento e à gestão dos militares contratados e, por isso, admite-se, 

detentores de mais e melhor conhecimento sobre o objeto de estudo. Na primeira etapa 

do primeiro estudo, iniciada em 2015, estudam-se as perspetivas funcional e social da 

prestação do serviço militar em Portugal, utilizando, para o efeito, uma primeira amostra 

constituída por 16 militares e civis, do MDN e dos ramos das FFAA, a quem foram feitas 

entrevistas semiestruturadas (MDN n=3; Marinha n=3; Exército n=6; e Força Aérea n=4). 

Na segunda etapa do primeiro estudo, desenvolvido em 2016 e 2017, procede-se a 

uma primeira avaliação integrada da evolução do modelo de serviço militar contratado, 

utilizando, para o efeito, um constructo teórico constituído por três critérios retirados da 

literatura: relação do modelo com o ambiente, estruturação do modelo e respetiva 

operacionalização (Souza, 2006). De modo adicional, nesta etapa, recorre-se a uma 

amostra de 11 oficiais dos ramos (posteriormente alargada a 14 oficiais), responsáveis 

pela gestão de efetivos militares ou que tivessem tido essa experiência recentemente 

(Marinha n=3; Exército n=6; e Força Aérea n=5), a quem foi aplicado um inquérito por 

entrevista. Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, permitindo ao entrevistado 

responder às perguntas do guião e, simultaneamente, abordar outros assuntos relativos 

à temática, caso fosse útil ao desenvolvimento da investigação (Sarmento, 2013, p. 34). 

Todos os guiões das entrevistas foram constituídos por três partes, embora adaptadas 

à respetiva fase da investigação: (1) abertura, onde se identificam a finalidade e os 

objetivos, se define o tipo de perguntas e o que se espera do entrevistado, se referem 

os limites da utilização e da divulgação do material recolhido, se pede autorização para 

gravar (se aplicável) e se abordam as questões do anonimato e da confidencialidade; 

(2) parte fundamental, com perguntas destinadas a obter informação sobre os grandes 

problemas e disfunções do modelo de serviço militar contratado, consoante os objetivos 

e as perspetivas de cada tema de investigação; e (3) fecho da entrevista, onde se dá 

abertura ao entrevistado para abordar, de forma breve, assuntos não incluídos nos 

tópicos do guião, se reitera o agradecimento pela participação e se renova a garantia 

de anonimato e de confidencialidade e onde é referido que o texto final será remetido 

para validação prévia (Sarmento, 2013; Vilelas, 2009). 
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No Quadro 23 resumem-se os tópicos de investigação inscritos na parte fundamental 

dos guiões utilizados na recolha de material empírico junto dos participantes nas duas 

etapas do primeiro estudo, explorados de forma diferente, consoante os objetivos. 

Quadro 23 - Tópicos de investigação suscitados nos dois temas do estudo exploratório. 

Tópicos de investigação  1.º Tema 2.º Tema 

Principais problemas e disfunções relativos à estruturação normativa do 

modelo de serviço militar em RV/RC nas FFAA Portuguesas. 
 X 

Principais problemas e disfunções na aplicação do modelo de serviço 

militar RV/RC ao nível do recrutamento e da retenção de efetivos. 
X X 

Evolução dos níveis de efetivos RV/RC nos ramos das FFAA; áreas 

funcionais mais carenciadas. 
X X 

Atualidade do referencial de formação/treino do serviço militar RV/RC para 

a preparação técnico-profissional. 
X X 

Principais motivos de ingresso no serviço militar em RV/RC.  X 

Principais motivos de saída antecipada dos militares RC.  X 

Valor da formação e experiência profissional obtidas em contexto militar 

lógica social e de cidadania – reinserção socioprofissional (empregabilidade). 
X X 

Principais dificuldades do MDN e dos ramos no processo de reinserção 

socioprofissional dos ex-militares RC. 
 X 

Valor do regime de incentivos em vigor. X X 

Propostas de solução para resolver ou mitigar os problemas 

diagnosticados e prevenir a ocorrência de outros no futuro. 
X X 

Outros aspetos. X X 

No segundo estudo, igualmente de natureza qualitativa, complementar ao estudo 

anterior, procura-se obter a perspetiva das chefias diretas e intermédias militares. É 

utilizada uma amostra intencional e de proximidade, com caraterísticas diferentes e de 

maior dimensão, numa aproximação a um dos “princípios da amostragem qualitativa” 

que é a “saturação [teórica] dos dados” (Vilelas, 2009, p. 254). Esta amostra, obtida em 

2017, em relação à qual foi utilizado um questionário com perguntas exclusivamente 

abertas, é, depois de apurada, formada por 69 participantes, capitães/primeiros-

tenentes e oficiais superiores dos três ramos das FFAA Portuguesas. No momento da 

aplicação do inquérito, todos os participantes estavam colocados no Instituto 

Universitário Militar, sendo 55 (79,7%) discentes em frequência de cursos e 14 (20,3%) 

docentes. O guião do questionário deste segundo estudo é constituído por 20 

perguntas, reunidas em seis grupos: (1) representações sociais sobre as FFAA e 

avaliação da atratividade da carreira militar; (2) estratégias e mecanismos de relação-

comunicação entre as FFAA e o mercado de trabalho; (3) recrutamento de cidadãos 

para o regime de contrato; (4) retenção de militares em regime de contrato; (5) 

reintegração socioprofissional dos ex-militares do regime de contrato; e (6) outros 

aspetos. 
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No último estudo de campo aborda-se a perspetiva dos militares contratados, 

procurando identificar as principais orientações (âncoras) de carreira e perceber que 

relação pode ser estabelecida com os motivos de ingresso e a duração do vínculo 

contratual. Foi usado um inquérito por questionário, com perguntas fechadas e abertas, 

ao qual responderam 2.475 militares RV / RC dos três ramos das FFAA. A amostra 

apurada contabiliza 1.952 respostas válidas (com um aproveitamento de 79%), sendo 

1.832 do Exército e apenas 74 da Marinha e 46 da Força Aérea, pelo que se decidiu 

fazer a análise apenas em relação aos militares RV/RC do Exército, sob uma amostra 

final de 1.821 militares RV/RC, cujas partições principais constam da Tabela 11. 

Tabela 11 - Distribuição da amostra da terceira fase de campo. 

Categorias Formas de serviço Géneros 
Oficiais 120 6,59% RV 145 7,96% Masculino 1.612 88,52% 
Sargentos 180 9,88% RC 1.676 92,04% Feminino 209 11,48% 
Praças 1.521 83,53%       

Tot. 1.821 100% Tot. 1.821 100% Tot.  1.821 100% 

A primeira parte do questionário deste terceiro estudo é constituída por 40 perguntas 

fechadas, resultante de uma adaptação de Dutra e Albuquerque (1996) ao instrumento 

de análise desenvolvido por Schein (1990, 1996), onde cada âncora de carreira é 

representada por cinco itens. É utilizada uma escala de seis pontos, em que, quanto 

maior for o número atribuído, mais o item/afirmação é verdadeiro(a) para o respondente. 

A segunda parte do questionário consta de quatro perguntas abertas: (1) principais 

motivos que conduzem ao ingresso nas FFAA; (2) razões de permanência nas fileiras; 

(3) motivos que levam a uma saída prematura; e (4) definição de “carreira de sucesso”. 

Na fase final da investigação, após elaboração da primeira versão integrada do relatório 

e com o objetivo de proceder a uma última atualização dos dados da tese no âmbito 

das estatísticas dos ramos sobre os militares RV/RC e de eventuais mudanças na sua 

gestão, foi remetido um ofício aos ramos com um breve questionário e uma grelha em 

Excel para preenchimento pelas respetivas áreas da gestão de recursos humanos, onde 

se solicitava um ponto de situação sobre os seguintes aspetos: (1) a operacionalização 

do regime de contrato especial; (2) os atuais efetivos autorizados e as novas existências 

em RV/RC, por categorias; (3) a atualização do número de candidatos e de admitidos 

ao RV/RC, por categorias; (4) os últimos números de candidaturas e de vagas abertas 

para os RV/RC, por categorias; e (5) as mais recentes taxas de atrição nas candidaturas 

ao RV/RC durante todo o processo de seleção. 
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 ANÁLISE DOCUMENTAL E DO MATERIAL EMPÍRICO 

Em secções anteriores do relatório da tese são identificadas as fontes de informação 

que servem de suporte ao desenvolvimento da investigação, os instrumentos de coleta 

de dados e as correspondentes amostras. Refere-se, agora, a forma como é tratado o 

material recolhido, em cada fase do trabalho de campo, no âmbito das dimensões 

recrutamento, retenção e reinserção. Há a consciência de que a análise dos dados 

obtidos varia com a “estratégia de investigação” previamente definida e o “desenho da 

pesquisa” correspondente (Santos & Lima, 2019, p. 6). 

O essencial dos estudos do MDN, dos ramos e de investigadores independentes, 

bem como o estudo de 2007 produzido pela NATO, objeto de revisão e sistematização 

estatística, são adiante utilizados na confrontação com os resultados obtidos nesta 

investigação sobre o caso português e sobre a resultante da análise dos modelos e da 

experiência do processo de profissionalização do serviço militar de outros países. 

Por sua vez, os dados documentais reunidos num corpus documental específico de 

normativos que estruturam a prestação do serviço militar RV/RC em Portugal são objeto 

de um tratamento documental próprio e orientado para o enquadramento das dimensões 

recrutar, reter e reinserir, tendo como referência as recomendações apresentadas por 

Bardin (1977) e Guerra (2006), a partir do que são elaboradas grelhas, com base em 

quadros de várias entradas para análise e sistematização da informação recolhida. 

As estatísticas oficiais obtidas do MDN e dos ramos das FFAA, bem como de 

organismos nacionais (e.g., INE; PORDATA) são sistematizadas e tratadas de forma 

conjugada com o desenvolvimento da investigação e servem de referência para 

comparar resultados de pesquisas sobre o objeto de estudo da investigação e para 

justificar opções assumidas na tese. Desta informação, destacam-se as estatísticas que 

permitem avaliar a evolução dos efetivos militares dos ramos das FFAA e os dados 

sobre demografia, emprego e número de estrangeiros residentes em Portugal. 

O procedimento metodológico em relação ao material empírico recolhido das 

respostas às entrevistas e perguntas abertas dos questionários é concretizado a 

partir de uma análise de conteúdo, de tipo temático ou categorial (Bardin, 1977; Guerra, 

2006). Para facilitar a organização da informação, a sua apresentação e a posterior 

interpretação dos dados são construídos quadros de resultados, de múltiplas entradas. 

No caso do terceiro estudo, recorre-se a um software próprio para análise de texto, o 
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SPSS Text Analytics for Surveys (STAFS), versão 4.0.1, combinando, durante o 

processo, a codificação e extração manual e automática. O desenvolvimento teórico 

das categorias inicia-se na seleção dos fragmentos de texto e vai até à codificação e 

correspondente definição de categorias, aumentando progressivamente o nível de 

abstração concetual, ao mesmo tempo que, através de “indução analítica”, se procura 

obter redundância na informação recolhida (Huberman, 1981, p. 241) para atingir a 

saturação teórica das suas propriedades em relação às categorias mais relevantes. 

Simultaneamente, pretende-se captar a diversidade das perspetivas dos vários atores 

(sujeitos) e dos contextos (Flick, 2005, p. 6). Na apresentação da informação, às 

categorias estão associadas subcategorias, unidades de registo e unidades de contexto, 

para além de contagens de frequências e referências percentuais. 

As respostas às perguntas fechadas do questionário do terceiro estudo, que se 

referem à determinação das principais orientações de carreira dos militares contratados, 

são tratadas com recurso a métodos estatísticos quantitativos, recorrendo parcialmente 

ao software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 25.0. 

O investigador privilegia, durante a investigação, um posicionamento epistemológico e 

ontológico construtivista e interpretativista, embora, em determinados momentos, como 

no caso do terceiro estudo, seja enfatizada a independência e a exterioridade do 

investigador em relação ao objeto de estudo (Bryman, 2012; Creswel, 2013). No 

entanto, os resultados obtidos na parte quantitativa (principais orientações de carreira) 

são comparados com os resultados da parte qualitativa, remetendo para uma postura 

construtivista e interpretativista, por se pretender captar a realidade social explorando o 

comportamento, as experiências e as expetativas dos respondentes (Vilelas, 2009) em 

relação às “razões de ingresso e de permanência” nas fileiras, à eventual “saída 

antecipada” e à conceção de “carreira de sucesso” para os participantes. 

Os dados documentais e não documentais estrangeiros são obtidos e avaliados 

com referência a uma grelha de análise construída a partir das conclusões dos estudos 

inseridos nesta investigação sobre a realidade portuguesa, procurando contributos que 

ajudem a perceber melhor a situação diagnosticada e a justificar a adoção de algumas 

medidas para mitigar os problemas identificados ao nível da estruturação e da gestão 

do modelo de serviço militar contratado em Portugal. 

Na fase final da investigação, já depois da elaboração da primeira versão integrada do 

relatório, recorreu-se a um questionário enviado aos ramos para uma última 
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atualização de dados, o que implicou um tratamento estatístico e de conteúdo 

semelhante ao definido para as respostas às perguntas fechadas e às entrevistas e 

perguntas abertas dos questionários anteriores, em relação ao que se admitiu que 

pudessem surgir categorias emergentes embora em muito menor escala. 

 QUESTÕES ÉTICAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA 

INVESTIGAÇÃO  

As questões éticas e de qualidade da investigação têm sido objeto de reflexão 

permanente na comunidade científica, sendo aplicáveis à realização de qualquer 

pesquisa, pelo que importa definir, com precisão, os respetivos critérios de avaliação. 

O debate entre as opções quantitativa e qualitativa em pesquisa social, por vezes 

extremado, introduz perspetivas distintas sobre a forma de avaliar a qualidade da 

investigação. Se os critérios de avaliação da pesquisa quantitativa estão relativamente 

estabilizados na comunidade científica, as questões relativas à validade da pesquisa 

qualitativa, cuja conceção tradicional se situava essencialmente ao nível da avaliação 

do conhecimento reclamado pelos investigadores como resultado da realidade estudada 

ou da construção da realidade pelos participantes, são hoje objeto de intenso escrutínio 

e crítica (Cho & Trent, 2006, pp. 319-320). Esta validade é hoje frequentemente 

estabelecida com referência ao objeto de estudo, tendo como critérios essenciais a 

fundamentação e a relevância dos resultados, a escolha e aplicação dos métodos e a 

reflexão sobre os procedimentos (Flick, 2005, p. 5). Um outro contributo teórico para a 

avaliação das pesquisas qualitativas são as abordagens “transacionais” de Cho e Trent 

(2006), que se resumem num conjunto de condições: confiabilidade, verificação pelos 

participantes, triangulação (e.g., metodológica, de tempo, de investigadores), rigor 

sistemático, validade e fiabilidade dos resultados, validade de texto / dos dados. 

Há várias outras propostas para avaliar o valor da investigação qualitativa, como 

contraponto e em substituição dos critérios clássicos de controlo utilizados na pesquisa 

quantitativa (e.g., validade interna e externa, a objetividade e a fiabilidade64). Guba 

(1981) e Lincoln e Guba (1985) e, posteriormente, Ferréol e Deubel (1993) 

desenvolveram outros indicadores, que correspondem a quatro padrões de avaliação 

da qualidade ou critérios para “controlo do erro” do ponto de vista das respetivas 

                                            
64 Enquanto a validade (interna) se refere à capacidade de um teste medir o que é suposto medir, a 
fiabilidade é a possibilidade de as medidas poderem repetir-se. (Ben-Ari, 2014, p. 34). 
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exigências operacionais, distinguindo entre o processo metodológico quantitativo e 

qualitativo. No Quadro 24 sintetizam-se estas duas aproximações. 

Quadro 24 - Critérios de avaliação da qualidade da investigação: comparação entre métodos 

quantitativos e métodos qualitativos. 

Abordagens 

quantitativas 

Abordagens qualitativas 

Lincoln e Guba (1985) Ferréol e Deubel (1993) 

Validade interna 

Validade externa 

Credibilidade 

Transferibilidade 

Credibilidade 

Transferência 

Fiabilidade Dependabilidade Fiabilidade 

Objetividade Confirmabilidade Consistência 

Fonte: Construção nossa, a partir de Lincoln e Guba (1985) e de Ferréol e Deubel (1993). 

Parece, assim, cada vez mais aceitável considerar a existência de critérios de avaliação 

da qualidade da investigação específicos para cada tipo de pesquisa. Por isso, é 

essencial que o investigador clarifique e justifique as opções metodológicas em termos 

epistemológicos e ontológicos, bem como os instrumentos de recolha e tratamento dos 

dados face aos propósitos do estudo. Da combinação entre estratégias quantitativas e 

qualitativas, como nesta investigação, pode obter-se uma perspetiva mais completa do 

fenómeno e “resultados holisticamente válidos”, decorrente da integração de pontos de 

vista (Cho & Trent, 2006, pp. 335). 

É também importante, nas questões éticas e de avaliação da qualidade da investigação 

cuidar de aspetos de cariz procedimental, como a correta citação e referenciação das 

fontes utilizadas (Sarmento, 2013, p. 267), no estrito respeito pelo conteúdo do diploma 

que estabelece a proteção das criações intelectuais (Decreto-Lei n.º 63/1985, de 14 de 

março, com as subsequentes alterações), sob pena de se incorrer em situações de 

plágio. De forma idêntica espera-se veracidade e rigor em relação aos dados 

compilados, ao procedimento científico e aos resultados, evitando potenciais 

distorções, falsificações ou inverdades e permitindo uma completa acessibilidade às 

fontes, aos dados e aos procedimentos para uma eventual replicação e refutação das 

conclusões (Denzin, 2009, p. 151). 

Um outro aspeto prende-se com o “consentimento informado” sempre que se recorre 

à consulta de pessoas, habitualmente através de inquéritos por entrevista e/ou por 

questionário, como é o caso da presente investigação. No respeito por este critério ético 

e de qualidade, o investigador procurou prever, como sugerido por Vilelas (2009), entre 

outros aspetos: (1) a explicitação prévia dos objetivos do estudo e dos procedimentos 

seguidos; (2) a clarificação do tipo de envolvimento esperado dos participantes; (3) a 
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garantia do anonimato das fontes e da confidencialidade dos dados (p. 373). Assumindo 

um processo interativo entre investigador, participantes e dados, os textos finais foram 

remetidos aos entrevistados para validação e aprovação da divulgação do conteúdo, 

visando, como sugerido por Lincoln e Guba (1985), alcançar um nível relativamente 

maior de precisão e consenso, a que Cho e Trent (2006) designam por “validade 

transacional”. Nesta investigação foi autorizada a divulgação do conteúdo das 

entrevistas, embora não associada explicitamente a nomes. 

Huberman (1981, p. 241) considera que as conclusões do estudo, depois de 

formalizadas, deverão ser remetidas aos participantes (atores), aspeto que poderá 

conduzir a uma recolha complementar de dados. Embora esta condição não tenha sido 

cumprida em relação aos participantes, procedeu-se, conforme referido anteriormente, 

a uma recolha complementar de dados, para atualização final, através de solicitação 

direta aos órgãos responsáveis pela gestão de pessoal dos ramos, respondida em 

novembro de 2020 e posteriormente introduzida na versão integrada do relatório da 

investigação. 

Tratando-se de investigação que recorre a fontes sobre o contexto militar, têm que 

ser salvaguardados, como foram, determinados limites de utilização e/ou divulgação das 

fontes de acesso reservado, respeitando igualmente normativos internos e códigos de 

conduta institucionais, com prejuízo para o conteúdo do trabalho escrito e da prestação 

das provas públicas (Santos & Lima, 2019, p. 145). 

De forma adicional, a avaliação do valor da investigação realizada, cujo essencial 

consta do relatório da tese, pode, de forma complementar, ser estimada a partir da 

participação do investigador em diversos projetos associados à tese, alguns dos quais 

foram objeto de apresentação pública em eventos internacionais e de publicação em 

revistas com indexação e em vários livros. 

Finalmente, a ética e a qualidade impõem a necessidade de considerar a apresentação 

das limitações e vulnerabilidades da investigação realizada com a máxima 

objetividade e clareza, quer sejam decorrentes das opções metodológicas, quer dos 

processos assumidos ao longo do desenvolvimento da pesquisa, ou da qualidade e 

quantidade dos dados recolhidos e da forma como são explorados. Esta avaliação é 

diferida para a parte conclusiva do relatório da tese, onde são explicitadas as 

perspetivas não exploradas ou insuficientemente exploradas e as principais questões 

que permanecem em aberto, dando pistas para pesquisas complementares. 
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8. ANÁLISE CRÍTICA EXPLORATÓRIA DO MODELO DE SERVIÇO MILITAR 

VOLUNTÁRIO E CONTRATADO EM PORTUGAL  

 INTRODUÇÃO 

Este capítulo constitui o relatório de um estudo exploratório, desenvolvido em duas 

fases, sobre o “modelo de serviço militar contratado nas FFAA Portuguesas”, enquanto 

objeto de estudo, surgindo na sequência da análise documental e da revisão de 

literatura já apresentada. Liga as componentes teórica e empírica da investigação, 

constituindo a primeira parte do trabalho de campo. 

Tendo como orientação as questões de investigação formuladas no primeiro capítulo, 

procuram-se confirmar os resultados dos estudos revistos e obter tópicos de pesquisa 

complementares que ajudem a aprofundar a investigação sobre a problemática dos 

militares RV/RC. Assim, este estudo, objeto de apresentação parcial em mais que um 

evento científico e origem de alguns artigos65 “tem como objetivo proceder a uma análise 

crítica inicial da evolução do modelo de prestação de serviço militar em regime de 

contrato e do respetivo sistema de incentivos, esclarecendo sobre a sua atualidade e 

definindo formas de intervenção” (Santos & Sarmento, 2017, p. 2). Recorre-se a um 

diagnóstico do quadro normativo do modelo e da forma como está a ser concretizado, 

ao que são associadas algumas soluções como resposta aos problemas identificados. 

Para evitar a inclusão de redundâncias desnecessárias no relatório da tese, são muito 

sinteticamente referidos os resultados obtidos com a revisão de literatura e a análise 

documental que situam normativamente o serviço militar em Portugal. Utiliza-se uma 

pesquisa de matriz qualitativa, cujas opções metodológicas são aqui apresentadas e 

justificadas. Para obter uma perspetiva institucional sobre o objeto de estudo, recorre-

se a entrevistas semiestruturadas aplicadas a militares e civis com conhecimento e 

experiência nas áreas da gestão da formação e dos recursos humanos. 

                                            
65 O conteúdo deste capítulo está associado a três papers. Um foi publicado na Revista de Ciências Militares 
(Santos, 2015); outro foi apresentado num evento científico internacional (XXVII Jornadas Hispano-lusas 
de Gestão Científica, em Alicante, Espanha, em fevereiro de 2017) (Santos & Sarmento, 2017) e 
posteriormente adaptado e publicado como um capítulo do livro n.º 22 da Coleção “ARES”, editado pelo 
IUM (Santos & Sarmento, 2018e); o terceiro paper, sobre a análise crítica do modelo de serviço militar em 
RV/RC, foi submetido e aceite para apresentação em dois eventos internacionais – um ocorreu entre 05-08 
de fevereiro de 2020 nas XXX Jornadas Luso-espanholas de Gestão Científica em Bragança, Portugal 
(Santos & Sarmento, 2020a); o outro foi aprovado para apresentação em Quito, Equador, Julho 2020 
(formato presencial ou on-line), “The 2020 Multidisciplinary International Conference of Research Applied to 
Defense and Security (MICRADS’20)”, o qual foi posteriormente publicado pela Springer (Santos & 
Sarmento, 2020b). 
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Este estudo de campo traduz os principais resultados de uma pesquisa que decorreu 

entre 2015 e 2017, analisada, numa primeira fase (em 2015) numa dupla perspetiva, 

funcional e social. Após interrupção involuntária, por motivos profissionais, a pesquisa 

foi retomada no final de 2016, procedendo-se, nesta segunda fase, a uma atualização 

de dados, extensão do âmbito da investigação e discussão integrada dos resultados, 

originando no final uma análise crítica exploratória global do modelo, apoiada em 

três critérios retirados da literatura, usados para analisar modelos de gestão pública. 

O capítulo está organizado em sete secções. Depois desta introdução apresenta-se, 

de forma abreviada na segunda secção, o enquadramento teórico e normativo e, na 

terceira, expõem-se e justificam-se as opções metodológicas. Nas duas secções 

seguintes, quarta e quinta, desenvolve-se o diagnóstico do modelo e a procura de 

soluções e na sexta secção discutem-se, de forma integrada, os resultados dos dois 

períodos de pesquisa sob a forma de uma análise crítica global. Na sétima e última 

secção apresenta-se a síntese conclusiva, com os principais resultados e considerações 

finais sobre a utilidade do estudo exploratório e a continuação da investigação. 

 ENQUADRAMENTO TEÓRICO E NORMATIVO DO ESTUDO 

EXPLORATÓRIO 

 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A pesquisa que serve de base à elaboração do estudo exploratório tem subjacente a 

existência de um “modelo de prestação do serviço militar contratado nas FFAA 

Portuguesas”, já definido do ponto de vista teórico e da sua estruturação (desenho 

normativo) e operacionalização. A análise crítica do modelo, cujo conceito remete para 

uma simplificação e simulação da realidade (Vaz, 1998; Wash, 2008), tendo geralmente 

diversas variáveis exógenas e endógenas associadas (Matsuyama, 2008), centra-se, 

essencialmente, sobre a avaliação dos contextos externo e interno (organizacional).  

Na Ilustração 27 apresenta-se, de forma esquemática, a estrutura guia para o estudo 

exploratório, cujos elementos integrantes são de seguida explicitados. Como pode ser 

observado, os principais conceitos do modelo, ou dimensões – recrutar (R1), reter (R2) 

e reinserir (R3) –, revistos em capítulo anterior, são avaliados em relação a duas 

perspetivas e a três critérios, que se cruzam com três níveis de análise. Aqueles 

conceitos corporizam um continuum de fases e atividades fundamentais da passagem 

dos cidadãos pelas fileiras das FFAA em RV/RC. 
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Ilustração 27 - Estrutura guia do estudo exploratório. (Construção nossa). 

O conceito “recrutar” traduz-se numa conceção abrangente, abarcando todo o processo 

de obtenção de recursos humanos (análise de mercado, recrutamento, seleção e 

acolhimento inicial). 

“Reter” remete para a necessidade de fixação dos cidadãos nas fileiras por um lapso de 

tempo razoável para que, em termos funcionais, haja retorno do investimento em 

formação e treino, estando por isso associado a uma gestão de equilíbrio entre 

expetativas individuais e objetivos organizacionais. 

“Reinserir” significa preparar o militar para a saída das FFAA, numa ótica sociocultural 

(incutindo-lhe consciência e participação social e comunitária) e técnico-profissional 

(aquisição e desenvolvimento de novas competências) e assumindo-se uma 

corresponsabilidade das partes em relação ao objetivo de “devolver” ao contexto 

socioprofissional cidadãos melhor preparados para uma profissão futura e para a vida. 
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O regime de incentivos constitui um importante instrumento à disposição dos ramos 

para a gestão do modelo. 

O mercado de trabalho externo às FFAA inclui a base de recrutamento onde as FFAA 

Portuguesas obtêm os seus efetivos, em concorrência com as demais organizações, 

embora, por questões funcionais próprias, o universo esteja limitado ao intervalo etário 

dos 18 aos 35 anos. Numa perspetiva mais abrangente, o mercado de trabalho 

equivale à base socioprofissional nacional, de onde provêm e, posteriormente, para 

onde transitam os militares contratados após a saída das fileiras das FFAA. 

Por sua vez, o mercado de trabalho interno às FFAA é, no caso da investigação que 

suporta a tese, constituído pelo quadro de efetivos contratados a prazo nas FFAA, a que 

se associa o respetivo descritivo funcional, e o quadro de efetivos permanentes, para 

onde parte dos militares RV/RC pode migrar mediante a satisfação de condições de 

mobilidade profissional estabelecidas estatutariamente. 

A análise crítica do modelo e do sistema de incentivos que legalmente o suporta é feita 

inicialmente em relação a duas perspetivas – funcional (relativa ao recrutamento e à 

atividade nas FFAA) e social e de cidadania (relativa à mais-valia da passagem dos 

cidadãos pelas fileiras). Posteriormente, a análise é aprofundada e sistematizada a partir 

de três critérios selecionados da literatura (Souza, 2006) e adaptados para esta fase: 

(1) relação que se estabelece entre modelo e ambiente; (2) estruturação do modelo; e 

(3) estratégia de operacionalização do modelo. Os critérios são depois cruzados com 

três níveis de análise: “macro” (relativo a variáveis exógenas ou contextuais), “meso” 

(variáveis endógenas, que decorrerem do contexto militar e de aspetos específicos do 

modelo de serviço militar em RV/RC) e “micro” (perspetiva individual). 

À estrutura guia da investigação estão implicitamente associados outros elementos 

do referencial teórico desta fase da investigação, revisitando-se os mais diretamente 

ligados aos conceitos estruturantes, perspetivas e critérios de análise. Um desses 

elementos prende-se com o modelo de carreira militar, cujo conceito foi já discutido e 

que pressupõe a aquisição cumulativa e diferenciada de competências, a partir de 

formação formal e do desempenho de funções em contexto de trabalho (Decreto-Lei n.º 

90/2015, art.º 27.º). Esta conceção está associada ao modelo tradicional e burocrático, 

tipicamente weberiano, e aproxima-se teoricamente das carreiras organizacionais 

(e.g., DeFillippi & Arthur, 1994; Hall, 1976 e 1996), de percursos profissionais standard, 

organizados no tempo e no espaço, associados a uma profissão, no caso a militar, de 
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matriz vertical e com uma certa estabilidade, em que a maioria das variáveis são geridas 

e controladas pela organização (e.g., Dutra, 2010; Martins, 2010, Maanen, 1977).  

Não obstante o percurso profissional dos militares RV/RC seja assumido, em termos de 

estruturação normativa e de gestão, a partir de uma base concetual típica das “carreiras 

organizacionais”, pode ser importante refletir-se sobre uma perspetiva mais abrangente, 

deixando simultaneamente abertura para uma conceção “proteana” (e.g., Arthur, 

1996; Dutra, 2010; Hall, 2002), em prol de uma maior intervenção individual, dado tratar-

se de uma carreira de curta / média duração, materializada numa passagem temporária 

pelas fileiras e durante a qual deve haver a preocupação de o militar se ir preparando 

também para a posterior reinserção no mercado de trabalho externo às FFAA. 

O mesmo tipo de preocupação está, de alguma forma, presente em Arthur et al. (1995), 

recuperada por Baruch (2004), quando propõem o conceito de “carreiras inteligentes”, 

cuja concretização passa por uma aposta na aquisição de competências transversais e 

na consolidação de experiências de trabalho e de vida, de forma cumulativa, de modo 

a permitir uma mais rápida adaptação a diferentes ambientes e circunstâncias. 

As conceções de “âncoras de carreira” (Schein, 1990), “contrato psicológico” 

(Rousseau, 1989) e “modelo institucional / ocupacional” (Moskos 1977, 1986), já 

contextualizados em relação à organização militar, podem ajudar, nesta fase do trabalho 

de campo, a tipificar e explicar alguns motivos que levam os cidadãos a ingressar nas 

FFAA, a permanecer nas fileiras, ou, em sentido inverso, a sair antecipadamente.  

 ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

Os aspetos essenciais do quadro normativo que estruturam e definem os limites da 

operacionalização do modelo de serviço militar em RV/RC, já revistos, estão inscritos 

em vários diplomas, de que se destacam: 

A Lei do Serviço Militar (Lei nº. 174/99, de 21 de setembro); 

O Regulamento da Lei do Serviço Militar (Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de 

novembro); 

O Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Regimes de 

Contrato e de Voluntariado (Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de dezembro, com as 
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alterações introduzidas pelos Decretos-Lei 118/2004, de 21 de maio e 320/07 de 27 de 

setembro); 

O Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.º 90/2015) no seu Livro 

III, títulos I e II. (Santos & Sarmento, 2017, p. 5). 

O serviço militar em regime de contrato normal está limitado a um mínimo de dois anos 

e a um máximo de seis (Lei n.º 289/2000, de 14 de novembro, art.º 45.º), embora o 

regime de contrato especial permita prolongar a permanência dos militares nas fileiras 

até aos 20 anos de serviço para áreas funcionais que exijam maior retorno dos 

investimentos decorrentes de períodos mais longos de formação (Lei n.º 174/1999, de 

21 de setembro, art.º 28.º). 

O regime especial definido em 2010 (Decreto-Lei n.º 130/2010, de 14 de dezembro) 

contempla apenas três áreas (Serviço de Saúde, Serviço Religioso e Pilotos), tornando-

se exíguo e pouco flexível para as necessidades das FFAA. Mesmo que se verifique o 

alargamento dos 20 anos a outras especialidades, o desenvolvimento de carreira será 

sempre mais limitado que no caso dos militares com vínculo permanente, embora possa 

haver transferências entre categorias profissionais e acesso aos quadros permanentes 

de praças da Marinha e de sargentos e oficiais dos três ramos das FFAA (Decreto-Lei 

n.º 90/2015, de 29 de maio, art.º 3.º). 

Da revisão efetuada obtém-se conhecimento sobre vários problemas e disfunções, 

analisados neste estudo sob a perspetiva institucional, designadamente: (1) o processo 

de recrutamento e seleção (motivos de ingresso, estruturas e recursos utilizados, 

atrição, atividades, cooperação entre ramos); (2) a gestão da retenção de efetivos; (3) 

a formação escolar e profissional certificada, em linha com o QNQ e o CNQ, para 

promover maior empregabilidade dos ex-militares; (4) as razões de saída antecipada e 

o processo de reinserção socioprofissional dos ex-militares; (5) a validade do 

anterior regime de incentivos, associado ao modelo de profissionalização do serviço 

militar, o qual apresenta dificuldades na concretização de várias medidas previstas, 

agravadas com as constantes alterações legislativas, o que levou a tutela a rever e 

alterar o diploma em 2018, para recuperar alguma da dinâmica perdida ao longo de 

vários anos. 

Definido que foi, em termos gerais, o enquadramento teórico e normativo, faz-se, de 

seguida, referência às opções metodológicas de investigação assumidas neste estudo. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  185 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DAS ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

 OBJETO DE ESTUDO E DELIMITAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

O objeto de estudo centra-se no modelo de serviço militar RV/RC, sobre o que se 

procede a uma análise crítica, cotejando, para o efeito, os resultados da revisão teórica 

e da revisão empírica dos estudos anteriores com as principais asserções que resultam 

da perceção institucional obtida junto de alguns militares e civis do MDN e dos ramos 

sobre constrangimentos nas dimensões “recrutar”, “reter” e “reinserir”. 

A delimitação do objeto de estudo apoia-se nos domínios temporal, espacial e de 

conteúdo (Sampieri et al., 2006): (1) temporal – abarca o período entre 1999 e 2017, 

com maior acuidade no momento atual; (2) espacial – circunscreve-se ao contexto 

socioprofissional português e à circunstância castrense nacional; e (3) conteúdo – inclui 

o corpus documental normativo que enquadra o serviço militar contratado, os estudos 

recentes do MDN e dos ramos durante o período de referência e o material empírico 

obtido de entrevistas a dois grupos diferentes. 

 QUESTÕES E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

Assume-se como orientação para o desenvolvimento deste estudo, as questões central 

e derivadas e os objetivos gerais e específicos de investigação definidos para a tese 

(Capítulo 1), com exceção dos tópicos relativos à análise das orientações de carreira 

dos militares RV/RC e aos modelos e experiências de FFAA de outros países, por 

fazerem parte de outros capítulos da tese. 

A partir destas referências, procede-se, a uma análise crítica integrada exploratória 

do modelo de serviço militar em RV/RC nas FFAA Portuguesas e do sistema de 

incentivos que o suporta, designadamente em relação a: (1) recrutamento e retenção 

de efetivos; (2) níveis de efetivos e áreas funcionais mais carenciadas; (3) razões de 

ingresso em RV/RC; (4) razões de saída prematura; (5) referenciais de formação / treino 

da preparação técnico-profissional; (6) valor externo da formação e da experiência 

profissional; (7) dificuldades de reinserção profissional dos ex-militares RV/RC; (8) 

regime de incentivos; e (9) soluções para resolver / mitigar os problemas diagnosticados 

e prevenir a sua recorrência futura. 
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 METODOLOGIA E MÉTODO DA INVESTIGAÇÃO 

 METODOLOGIA 

Em termos metodológicos, recorre-se a uma “estratégia de investigação qualitativa” 

(Bryman, 2012) sobre um “estudo de caso”, de horizonte temporal longitudinal na análise 

documental e de horizonte temporal transversal no trabalho empírico (Bryman, 2012; 

Saunders et al., 2009; Yin, 2014). Prevalece a aplicação de um “raciocínio indutivo” 

(Carvalho, 2009), especialmente com base numa pesquisa no “contexto da descoberta”, 

como definido por Guerra (2006, pp. 22-26). Esta opção funda-se na complexidade do 

contexto, na necessidade de ser obtida uma compreensão mais aprofundada do objeto 

de estudo (Denzin & Lincoln, 2013) e na flexibilidade que o “estudo de caso” permite, 

designadamente em relação à possibilidade de poderem ser utilizados vários métodos 

em simultâneo (Flick, 2005). 

O posicionamento ontológico e epistemológico decorre da estratégia de investigação e 

é coerente com a diretriz definida para a investigação geral da tese. Assim, “do ponto 

de vista ontológico, relativo à “natureza da realidade” ou dos fenómenos observados” 

(Santos & Sarmento, 2017, p. 3), opta-se por uma postura construtivista (Bryman, 2012), 

tendo o investigador um papel interventivo no processo de investigação (Guerra, 2006), 

mas com o devido “distanciamento” para evitar posições parciais (Flick, 2005; Quivy & 

Campenhoudt, 2003). 

Na perspetiva epistemológica, que define o “processo de produção do conhecimento 

(Almeida, 2007) e se determinam quais os princípios, ferramentas e técnicas que devem 

ser utilizados na produção desse conhecimento, o investigador aproxima-se mais da 

posição interpretativista, tal como é definida por Bryman (2012)” (Santos & Sarmento, 

2017, p. 3), por se pretender captar o significado da atuação social dos atores (aqui, na 

perspetiva institucional) e permitir maior aproximação às exigências do estudo do objeto 

social, ligado ao contexto militar. 

 MÉTODO 

Nesta subsecção identificam-se, em relação às duas fases do estudo, as fontes para a 

coleta de dados, os participantes (universo e amostra), os instrumentos de pesquisa e 

as técnicas de tratamento dos dados obtidos, bem como os respetivos procedimentos. 
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Na coleta de dados é utilizado o inquérito por entrevista semiestruturada, com 

perguntas abertas, a que correspondem, para cada fase do estudo exploratório, guiões 

de entrevista parcialmente distintos. O tipo de entrevista, semiestruturada, decorre 

da necessidade de obter informação aprofundada e da possibilidade de incluir perguntas 

de ligação temática ou de esclarecimento durante a recolha de dados (Malhotra & Birks, 

2006; Sarmento, 2013). 

Ao material empírico recolhido junta-se um corpus documental específico com 

extratos de estudos, relatórios e documentos dos ramos. Recorre-se à literatura para 

obter os critérios para a análise crítica do modelo RV/RC. 

A seleção das amostras das duas fases não segue critérios estatísticos, sendo 

orientada pelas questões e objetivos de investigação e fundando-se no critério da 

relevância para o estudo (Flick, 2005), a partir do que se procura garantir que as 

entrevistas são dirigidas a participantes que podem revelar informação útil para a 

investigação (Quivy & Campenhoudt, 2003). 

Simultaneamente, procuram cobrir-se as principais áreas de atividade associadas aos 

militares RV/RC (e.g., recrutamento e seleção; gestão dos militares; formação/instrução; 

apoio à reinserção socioprofissional). Trata-se, por isso, de amostras “intencionais” e 

não probabilísticas (Pardal & Correia, 1995; Vilelas, 2009) e que são também 

relativamente reduzidas. 

Na primeira fase, desenvolvida em 2015, o guião da entrevista é aplicado a uma 

amostra de 17 militares (categoria de oficiais) e civis do universo do MDN e dos ramos 

das FFAA, com relevante conhecimento e experiência na gestão dos efetivos militares 

em RV/RC. É a seguinte a distribuição da amostra: civis (n=2) e militares (n=1) do MDN; 

militares da Marinha (n=3), do Exército (n=7) e da Força Aérea (n=4). 

Os entrevistados que nesta fase validaram os textos das entrevistas, em número de 

16 (Quadro 25), desempenhavam, na altura, ou tinham desempenhado recentemente, 

funções de chefia ou direção no âmbito dos recursos humanos, concretamente em 

órgãos responsáveis pelo planeamento, execução e controlo do recrutamento e 

seleção, gestão de efetivos, formação/instrução, centros de psicologia e área de 

reinserção socioprofissional. 
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Quadro 25 - Caraterização dos entrevistados na primeira fase do estudo exploratório. 

Código Militar / Civil Inserção orgânica Área funcional 

E1 Militar 
Ministério da Defesa 
Nacional / DGRDN 

Recrutamento 

E2 Civil Recrutamento 

E3 Civil Reinserção 

E4 Militar 

Marinha 

Superintendência do Pessoal 

E5 Militar Recrutamento e Seleção 

E6 Militar Formação / Instrução 
E7 Militar 

Exército 

Comando do Pessoal 

E8 Militar Direção de Administração 

E9 Militar Recrutamento e Seleção 

E10 Militar Centro Psicologia Aplicada 

E11 Militar Direção de Formação 

E12 Militar Formação / Instrução 

E13 Militar 

Força Aérea 

Chefia do Pessoal 

E14 Militar Recrutamento e Seleção 

E15 Militar Formação / Instrução 
E16 Militar Formação / Instrução 

Na segunda fase, desenvolvida em 2016 e 2017, o novo guião da entrevista é aplicado 

a uma amostra inicial de 11 participantes, posteriormente alargada a 16, do universo de 

oficiais dos três ramos com responsabilidade direta e experiência na gestão de militares 

RV/RC ou que tivessem tido essa experiência recentemente. Os entrevistados que 

validaram os textos das entrevistas, em número de 14, todos militares, estão distribuídos 

pelos três ramos: Marinha (n=3); Exército (n=6); e Força Aérea (n=5). Dos participantes, 

dois foram inquiridos também na primeira fase. A caraterização orgânica e funcional 

dos oficiais entrevistados na segunda fase está sistematizada no Quadro 26. 

Quadro 26 - Caraterização dos entrevistados na segunda fase do estudo exploratório. 

Código Inserção orgânica Órgão / Área funcional 

E1 

Marinha 

Gestão do Pessoal 

E2 Recrutamento e Seleção 

E3 Componente Operacional 
E4 

Exército 

Gestão do Pessoal 

E5 Psicologia 

E6 Recrutamento e Seleção 

E7 Formação / Instrução 

E8 Componente Operacional 

E9 Componente Operacional 

E10 

Força Aérea 

Direção de Instrução 

E11 
Centro de Formação Militar da Força 
Aérea 

E12 Centro de Recrutamento 
E13 Direção de Pessoal 

E14  Componente Operacional 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  189 

Para a recolha da perspetiva institucional, foram construídos, para cada fase, guiões 

de entrevista parcialmente distintos, validados por oficiais dos ramos das FFAA em 

serviço no Instituto de Estudos Superiores Militares, em número de cinco e de três, 

respetivamente. A estruturação dos guiões, resumidamente apresentada no Quadro 27, 

segue a referência teórica tripartida definida no capítulo da metodologia: (1) abertura da 

entrevista; (2) aplicação da entrevista; e (3) fecho da entrevista (Vilelas, 2009). As 

versões completas dos dois guiões podem ser consultadas nos Apêndices D e E. 

Quadro 27 - Tópicos de investigação suscitados nas entrevistas do estudo exploratório (perspetiva integrada).  

Tópicos de investigação Fase I    Fase II 

Principais problemas e disfunções relativos à prestação de serviço militar RV/RC 

ao nível do recrutamento e da retenção de efetivos. 
X X 

Evolução dos níveis de efetivos RV/RC nos ramos das FFAA; áreas funcionais 

mais carenciadas. 
X X 

Principais razões de ingresso em RV/RC.  X 

Principais razões de saída prematura (voluntária) das fileiras.  X 

Referencial de formação/treino do serviço militar RV/RC para a preparação 

técnico-profissional – avaliação da sua atualidade. 
X  

Valor da formação e experiência profissional obtidas em contexto militar 

(lógica social / de cidadania – reinserção socioprofissional / empregabilidade). 
X  

Principais dificuldades na reinserção socioprofissional dos ex-militares RV/RC.  X 

Regime de incentivos em vigor – avaliação do seu valor atual. X X 

Soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados e prevenir a 

ocorrência de outros no futuro. 
X X 

Outros tópicos de investigação suscitados pelos entrevistados / entrevistador. X X 

Após a elaboração, para cada caso, da versão final do guião que serviu de base à 

aplicação das entrevistas, obtiveram-se as respetivas autorizações institucionais e os 

participantes foram antecipadamente contactados (presencialmente, por telefone ou 

por email), dando-lhes conta da intenção de serem entrevistados e dos objetivos da 

investigação. Os guiões foram enviados previamente às entrevistas a quase todos os 

participantes (com exceção daqueles que prescindiram do envio antecipado). 

Apenas cerca de 60% das entrevistas foram presenciais dado que alguns participantes, 

por motivos de agenda, preferiram responder por escrito ou por telefone. A natureza da 

entrevista permitiu, no entanto, nos casos presencial e por telefone, liberdade de ação 

para abordar assuntos complementares ligados à temática e não inscritos no guião e, 

pontualmente, alterar a sequência da entrevista (Flick, 2005; Gil, 2010; Sarmento, 2013). 

Os textos das entrevistas, após correção sintática, foram enviados para validação dos 

participantes, sendo que três deles não foram devolvidos em tempo útil nem confirmada 
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por outra via a sua validação (um na fase I e dois na fase II). Como previsto, assegurou-

se o anonimato dos participantes e a confidencialidade dos dados fornecidos. 

O material empírico recolhido foi objeto de análise de conteúdo, temático ou categorial 

(Bardin, 1977; Guerra, 2006). Dado o número reduzido de entrevistas, a categorização, 

extração e posterior exploração da informação foi feita manualmente. A redução e 

apresentação da informação, processo de desenvolvimento teórico das categorias, foi 

concretizada a partir de quadros de múltiplas entradas onde figuram categorias e 

subcategorias (a priori e emergentes), indicadores (unidades de registo e respetiva 

frequência de ocorrência, e unidades de contexto). A análise é apresentada como um 

todo, sem referência às três categorias profissionais (oficiais, sargentos, praças), com 

exceções pontuais justificadas pela especificidade do diagnóstico e / ou das soluções 

preconizadas. 

Para tornar mais analítico os resultados do estudo, o essencial da análise de conteúdo 

é integrado num constructo teórico final, organizado segundo três critérios retirados 

da literatura, utilizados para avaliação de modelos de gestão, os quais são depois 

cruzados com os níveis de análise já identificados. Posteriormente, os resultados são 

expressos no âmbito dos conceitos estruturantes do modelo: recrutar, reter e reinserir. 

Nas secções seguintes apresentam-se os dados e discutem-se os resultados no âmbito 

de cada fase da investigação e, posteriormente, de forma integrada.  

 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA FASE I: 
PERSPETIVA FUNCIONAL E PERSPETIVA SOCIAL E DE CIDADANIA 

A expetativa de carreira da maioria dos cidadãos que ingressam nas fileiras em RV/RC 

é reduzida, com exceção dos que acedem aos quadros permanentes. Com o passar do 

tempo, a preocupação centra-se na reinserção socioprofissional, preparando a saída 

para o mercado de trabalho externo às FFAA, tarefa partilhada com a organização. 

[…] para além da perspetiva funcional que serve e alimenta as necessidades concretas 

de realização das atividades e tarefas em contexto militar, deverá existir, e tem existido 

embora com algumas limitações nos últimos anos, uma preocupação da organização 

militar que se prende com a educação dos cidadãos para a “coisa social” em geral e para 

a aquisição de competências transversais e específicas que possam facilitar o regresso 
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ao mercado de trabalho externo [às FFAA], contribuindo para elevar o nível de 

empregabilidade de cada cidadão que passa pelas fileiras. (Santos, 2015, pp. 314-315) 

Abordam-se, de seguida, estas duas componentes – perspetivas “funcional” e “social e 

de cidadania” –, que passam a designar-se, abreviadamente, por “funcional” e “social”. 

A análise recai sobre vários tópicos de investigação, sumarizados no Quadro 28. 

Quadro 28 - Tópicos de investigação e perspetivas de análise da fase I do estudo exploratório. 

Tópicos de investigação  Funcional Social 

(A) Principais problemas e disfunções do serviço militar RV/RC em relação ao 

recrutamento e à retenção de efetivos. 
X  

(B) Evolução dos níveis de efetivos RV/RC nos ramos das FFAA; áreas 

funcionais mais carenciadas. 
X  

(C) Referencial de formação/treino do serviço militar RV/RC para a preparação 

técnico-profissional – avaliação da sua atualidade. 
X  

(D) Valor da formação e experiência profissional obtidas em contexto militar 

(lógica social / de cidadania – reinserção socioprofissional/empregabilidade). 
 X 

(E) Regime de incentivos em vigor – avaliação do seu valor atual. X X 

(F) Soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados e prevenir 

a ocorrência de outros no futuro. 
X X 

(G) Outros tópicos de investigação. X X 

Depois de uma primeira leitura flutuante dos textos finais das entrevistas, verificou-se a 

necessidade de relocalizar alguns dos conteúdos, dado que se houve, por parte de 

alguns entrevistados, sobretudo nas entrevistas presenciais e por telefone, a tendência 

de abordar temas fora dos tópicos das perguntas que iam sendo apresentadas, não 

obstante a orientação inicial e recorrente do entrevistador. 

 PRINCIPAIS PROBLEMAS AO NÍVEL DO RECRUTAMENTO E DA 

RETENÇÃO DE EFETIVOS 

Este tópico de investigação, avaliado na perspetiva “funcional”, pela sua abrangência, 

conta com muitos contributos dos participantes. Depois de manipuladas as respostas, 

foram apuradas cinco categorias (C1: contexto externo; C2: mercado de trabalho; C3: 

recrutamento; C4: seleção; e C5: retenção) com várias subcategorias (confirmadas e 

emergentes em relação à base de partida), bem como os respetivos indicadores. 

No Quadro 29 expõe-se de forma simples, o essencial da categorização obtida, cuja 

análise é de seguida apresentada. A categorização completa consta do Apêndice F.  

 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  192 

Quadro 29 - Categorização dos problemas relativos aos tópicos “recrutamento” e “retenção”: perspetiva funcional. 

Categorias  Subcategorias Indicadores (exemplos) 

A1 – Contexto 

externo  

(12 em 16) 

Serviço militar em RV/RC 

(referido por 11 de 16 participantes) 
Conscrição e profissionalização. 
Novo paradigma. 

Envolvimento social das FFAA 

(9 em 16) 
Questões de Defesa. 
FFAA. 

Fatores económicos e financeiros 

(12 em 16) 
Orçamentos anuais. 
Cativações. 

A2 – Mercado de 

trabalho 

(11 em 16) 

Fatores demográficos 

(10 em 16) 
Estrutura etária da população. 
Base de recrutamento das FFAA. 

Novos públicos-alvo 

(9 em 16) 
Recrutamento de mulheres. 
Recrutamento de estrangeiros. 

Fatores socioculturais e 

profissionais (7 em 16) 
Escolaridade. 
Situação profissional. 

A3 – Recrutamento 

(16 em 16) 

Divulgação 

(11 em 16) 

Imagem das FFAA. 
Oferta de trabalho. 
Estratégia de divulgação. 
Atividades e conteúdos de divulgação. 
Fontes de informação dos candidatos. 

Estruturas de recrutamento 

(10 em 16) 

Centros de recrutamento (CR). 
Centros de classificação e seleção (CCS). 
Dia da Defesa Nacional (DDN). 

A4 – Seleção 

(15 em 16) 

Perfis de seleção 

(9 em 16) 
Perfis gerais de admissão. 
Perfis específicos de admissão aos ramos. 

Candidatos (11 em 16) Perfil médio dos candidatos. 

Atrição durante o processo de 

seleção (15 em 16) 

Atrição entre candidatura e PCS. 
Atrição durante as PCS. 
Atrição durante a formação inicial. 
Rácio n.º de ingressos / n.º de candidatos. 

A5 – Retenção 

(16 em 16) 

Tempo de permanência 

(11 em 16) 
Momento da saída. 
Retorno do investimento. 

Atrição durante a prestação do 

serviço (9 em 16) 
Taxa de atrição. 
Áreas funcionais mais afetadas. 

Condições proporcionadas 

(14 em 16) 

Acolhimento inicial. 
Gestão de expetativas. 
Retribuição. 
Condições de trabalho e de habitabilidade. 

Mobilidade profissional 

(14 em 16) 
Mobilidade funcional e geográfica. 
Progressão na carreira. 

A1 – Contexto externo 

A categoria “A1 – contexto externo”, abordada globalmente por 75,00% (12 em 16) 

dos participantes, é dividida em três subcategorias (serviço militar em RV/RC; 

envolvimento social das FFAA; e fatores económicos e financeiros), a que 

correspondem indicadores com as respetivas ocorrências. As unidades de contexto 

permitem sublinhar que, como refere um entrevistado, “a passagem da conscrição à 

profissionalização constituiu para as FFAA Portuguesas uma das maiores 

transformações dos últimos anos e uma verdadeira mudança de paradigma” (E8), a que 

as FFAA procuram adaptar-se. 
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Assiste-se também, segundo os participantes (9 em 16), a um frágil envolvimento 

social em relação às questões militares, traduzido em “alheamento dos jovens das 

questões de Defesa” (E3) e “uma menor ligação entre a sociedade e as FFAA” (E2), 

com reflexos na atratividade da opção militar, aspetos que têm constituído preocupação 

crescente por parte do MDN e dos ramos, expressas em vários estudos revistos. Há, 

por isso, todo um caminho a percorrer “no sentido de uma maior aproximação à 

Sociedade e aos jovens em particular e da divulgação da oferta de trabalho que constitui 

a prestação de serviço em RC nas FFAA Portuguesas.” (Santos, 2015, p. 306). 

Os “fatores económicos e financeiros” são a subcategoria mais relevante do “contexto 

externo” (12 em 16), onde os “orçamentos anuais” conferidos pela tutela e as 

“cativações” “têm consequências nos efetivos e na flexibilidade da gestão” (E9). 

Os participantes reconhecem que as “soluções” ou as “medidas para mitigar a atual 

situação” em relação ao “contexto externo” ultrapassam em muito a capacidade de 

intervenção das FFAA, pelo que “há que assumir interna e politicamente que existe um 

novo paradigma e que deve servir de base ao planeamento e à concretização de 

objetivos no âmbito do serviço militar RV/RC” (E10). 

A2 – Mercado de trabalho 

Sobre o “A2 – mercado de trabalho”, abordado por 68,75% (11 em 16) dos 

participantes, foram apuradas três subcategorias (fatores demográficos; novos públicos-

alvo; e fatores socioculturais e profissionais). Em relação aos “fatores demográficos” (10 

em 16), nota-se que a atual estrutura etária da população representa “uma inversão 

ao nível das idades” (E13), pelo que a base de recrutamento das FFAA “é cada vez 

mais estreita e uma limitação ao recrutamento militar” (E4), o que confirma a 

preocupação descrita em vários estudos e relatórios do MDN e dos ramos. Tratando-se 

de um problema estrutural e uma das grandes dificuldades a prazo (Coelho, 2011), este 

enfraquecimento da base de recrutamento poderá “aconselhar a uma reflexão fora dos 

quadros mentais habituais” (E5), para contornar constrangimentos futuros que inibam 

as FFAA e o Estado de “cumprir as mais básicas missões e compromissos em termos 

de defesa e segurança, nacional e internacional” (E7). 

Para fazer face às limitações estruturais da base demográfica nacional natural, são 

equacionadas duas opções, agrupadas na subcategoria “novos públicos-alvo”: (1) 

recrutar “mais mulheres” (9 em 16) e/ou (2) recorrer a “estrangeiros residentes” em 
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Portugal (6 em 16). Estas opções decorrem da atual situação de carência, porque “os 

efetivos de mulheres têm vindo a diminuir nos últimos anos” (E3) e porque “outros países 

recorreram a esta solução [estrangeiros residentes]” (E1, E3). Embora a última opção 

não seja consensual entre os ramos, a ideia que fica da análise é que “deve ser 

encarada como mais uma possibilidade” (E8), porque “mais tarde ou mais cedo, vamos 

ter que pensar nisso” (E10). Em 2011, a DGPRM levanta já esta possibilidade, 

recorrendo ao recrutamento de imigrantes provenientes dos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP) ou mesmo de outras origens (DGPRM, 2011b). 

Relativamente à subcategoria “fatores socioculturais e profissionais” (7 em 16), o 

indicador “escolaridade” parece demonstrar que “as maiores habilitações literárias 

afastam os cidadãos das FFAA” (E13), perceção esta coerente com estudos do MDN e 

dos ramos elaborados depois de 2010. Não obstante este constrangimento em relação 

ao ingresso nas FFAA e, consequentemente, aos níveis de recrutamento, “a solução 

não pode passar por deixar de apostar nos cidadãos mais escolarizados, sob pena de 

as FFAA se tornarem menos competitivas no mercado de trabalho” (E1). 

A3 – Recrutamento 

A categoria “A3 – recrutamento” (A3) é abordada por 100% (16 em 16) dos 

participantes e expressa em duas subcategorias, com os respetivos indicadores: 

“divulgação” e “estruturas de recrutamento”. A “divulgação” tem como indicadores: 

imagem das FFAA; oferta de trabalho; estratégia de divulgação; atividades e conteúdos 

de divulgação; fontes de informação dos candidatos). 

Em relação à “divulgação”, a “imagem que a sociedade tem das FFAA continua a ser 

muito boa” (E2), mas acontece que muitos “jovens não conhecem o que as FFAA fazem 

e poucos sabem porque existem” (E11). Por isso é tão importante uma divulgação da 

“imagem das FFAA” (9 em 16) e da “oferta de trabalho” (10 em 16) “com mais eficácia, 

de modo mais profissional” (E3). Como explicam dois dos entrevistados, “a divulgação 

do que as FFAA oferecem, a mensagem, não está a passar para o exterior” (E6), talvez 

porque as FFAA “não estão preparadas para competir no mercado de trabalho, com as 

outras organizações com mais experiência” (E12). Uma “estratégia de divulgação” 

adequada (9 em 16) permitirá um bom “relacionamento com o mercado de trabalho e 

com a Sociedade” (E12) e tornará “mais conjunto o que se pretende divulgar” (E2). 
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Quanto às “atividades e conteúdos” da divulgação do RV/RC (11 em 16), sublinha-se 

que “são completamente diferentes” entre os ramos, o que “não ajuda quem procura, 

quem pesquisa” (E14) e torna difícil “a consonância entre a informação prestada e a 

realidade encontrada” (E1). Esta perceção institucional confirma os resultados de 

estudos anteriores e parece demonstrar que as fórmulas que têm sido utilizadas devem 

ser reexaminadas. 

Sobre as “fontes de informação dos candidatos” para ingresso nas FFAA, último 

indicador da “divulgação” (7 em 16), os participantes atestam que “o mais importante 

continua a ser o ‘boca-a-boca’ [word-of-mouth] e os familiares” (E3), sendo “necessário 

apostar nas novas tecnologias e nas redes sociais” (E7). 

As “estruturas”, última subcategoria de “recrutamento”, estão associadas a três 

indicadores: Centros de Recrutamento (CR); Centros de Classificação e Seleção (CCS); 

e Dia da Defesa Nacional (DDN). Em relação aos dois primeiros, os participantes (10 

em 16) projetam uma “maior partilha de recursos e de instalações na fase de seleção” 

(E2) e, mesmo que “as candidaturas tendam a ser cada vez mais on-line e o 

recrutamento seja mais nacional” (E15), será “um desperdício de meios e de 

capacidades os CR dos três ramos e as suas delegações não tratarem de todos os 

candidatos” (E6). Esta perceção confirma alguns estudos onde se critica o facto de a 

Marinha e a Força Aérea só recrutarem nas zonas de Lisboa, Setúbal e Porto. 

Do “Dia da Defesa Nacional” (8 em 16) fica a ideia que a avaliação pelos cidadãos é 

positiva e o evento muito útil para divulgação das FFAA e da Defesa Nacional e para o 

conhecimento do perfil dos jovens portugueses (E3), mas deveria ter maior duração e 

ser adaptado nos seus objetivos, passando a incluir “uma ação de recrutamento” (E6), 

dado que “tem uma dimensão nacional” (E10) e se não o utilizarmos bem, estamos a 

“perder uma oportunidade única para fazer mais e melhor” (E10). 

A4 – Seleção 

Da categoria “A4 – seleção”, abordada por 93,75% (15 em 16) dos entrevistados, 

resultam três subcategorias – perfis de seleção, candidatos, atrição durante o processo 

de seleção – às quais estão associados indicadores que evidenciam a dificuldade que 

as FFAA têm em selecionar, face à exigência dos “perfis de seleção” previamente 

definidos versus a qualidade média dos candidatos que se apresentam para o serviço 

militar em RV/RC. Quando nas provas de acesso o perfil médio dos candidatos é 
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cotejado com os referenciais de seleção (perfis gerais e específicos, indicadores da 

subcategoria “perfis de seleção”), verifica-se uma elevada atrição (E14), pelo que 

“podemos estar a impor à partida perfis muito seletivos, muito exigentes, que deixam de 

fora gente muito capaz” (E1) e que os perfis de seleção até “podem estar desatualizados 

face aos candidatos” (E3). Dá-se, inclusivamente, o exemplo das tatuagens, que “têm 

sido frequentemente motivo de exclusão … dado que há muitos jovens tatuados” (E5). 

A “atrição durante o processo de seleção” (15 em 16), terceira subcategoria da 

“seleção”, está associada a quatro indicadores: atrição entre candidatura e PCS; atrição 

durante as PCS; atrição durante a formação inicial; e rácio n.º de ingressos por n.º de 

candidatos. Os três primeiros exprimem a atrição que existe ao longo do processo de 

seleção, desde o ato de candidatura, até ao ingresso definitivo nas fileiras. A “atrição 

entre candidatura e PCS” refere-se às desistências iniciais, antes da convocação para 

as provas, com maior incidência nas candidaturas on-line (E13). A grande “atrição 

durante as PCS” é explicada pela “inadequada condição física” e “deficiências visuais 

e auditivas” (E14). A “atrição na formação inicial” decorre de “novas rotinas, novos 

horários e muito cansaço físico” (E11), em que “o mais difícil são os primeiros dias em 

que não há contacto com o exterior” (E6), havendo, no entanto, outras razões: “Não usar 

TM quando querem é um verdadeiro problema”. (E15). 

Do “rácio n.º de ingressos por n.º de candidatos”, os participantes (5 em 16) notam 

que “tem sido muito baixo” (E1), conduzindo a que “quase sempre há vagas que não 

são preenchidas e estas, em geral, já são poucas face às necessidades” (E6). 

As respostas institucionais aos constrangimentos da seleção podem passar, por 

exemplo, por: (1) “haver um maior acompanhamento dos candidatos, procurando que 

eles mantenham o interesse no ingresso” (E10); (2) “mexer em alguns perfis de seleção” 

(E1); e (3) “perceber como o período de formação inicial pode ser menos agressivo na 

alteração de rotinas e na criação de rusticidade” (E15). 

A5 – Retenção 

A diminuição geral da qualidade dos candidatos não afeta só o recrutamento, afeta 

também a sua permanência nas fileiras, traduzida em perda de know-how e aumento 

de custos. A categoria “A5 – retenção”, dada a relevância na preservação dos efetivos, 

é abordada por 100% (16 em 16) dos participantes e está ligada a quatro subcategorias: 

tempo de permanência; atrição no serviço, condições proporcionadas; e mobilidade 
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profissional. O “tempo de permanência” tem como indicadores o “momento da saída” 

(7 em 16) e o “retorno do investimento” (11 em 16), sobre o que os participantes se 

pronunciam sobre dificuldades na sua gestão: “muitos militares saem antes do fim dos 

respetivos contratos” (E2), “mesmo que tenham que indemnizar o Estado” (E7); e “o 

retorno do investimento na formação e no treino dos RC é em geral insuficiente” (E8). 

A subcategoria “atrição no serviço” (8 em 16), revista em vários estudos anteriores, 

corresponde a “saídas prematuras” e atinge, em níveis diferentes, os ramos das FFAA, 

“sendo a Força Aérea o ramo menos afetado e o Exército aquele que tem maior 

dificuldade em reter efetivos em RC” (E2). As “áreas funcionais mais afetadas” (9 em 

16) são, para os três ramos, “as especialidades com mercado fora das FFAA” (E15) e 

as “áreas operacionais e com maior intensidade de trabalho" (E11). 

As “condições proporcionadas”, terceira subcategoria da “retenção”, exibe quatro 

indicadores: acolhimento inicial; gestão de expetativas; retribuição; e condições de 

trabalho e de habitabilidade. Sobre os dois primeiros os participantes (9 em 16) notam 

que “a primeira impressão sobre o contexto militar e a assimilação de rotinas na 

sequência dos primeiros contactos é crítica” (13) e que “a informação inicial parece nem 

sempre ser a mais correta [levando] à criação de falsas expetativas” (E10), embora haja 

a perceção institucional de que, em média, os cidadãos “desistem facilmente” (E6). As 

saídas são também atribuídas à configuração do acolhimento inicial, a corrigir. 

A “retribuição” (14 em 16) é um indicador relevante para explicar a saída prematura, 

sobretudo na categoria de praças, sendo expresso em várias unidades de contexto, de 

que se salientam três: (1) “a retribuição inicial dos recrutas é muito baixa, cerca de 1/3 

do ordenado mínimo nacional” (E16); (2) este ordenado “não é competitivo com o 

mercado” (E5); e (3) “isso leva-os a procurar outros desafios” (E9). 

As “condições de trabalho e de habitabilidade” (11 em 16) é um indicador das 

“condições proporcionadas” que permite observar que há espaço para a inserção de 

melhorias nesta área. Como “há poucos efetivos no ramo face às necessidades e às 

missões” (E6), “em unidades com escalas reduzidas os militares têm que fazer mais 

serviços” (E10) e o trabalho torna-se mais “pesado”, criando situações de iniquidade em 

comparação com unidades onde não há carência de efetivos. Sobre as instalações, há 

“condições de habitabilidade que têm que ser melhoradas, … para alojar as mulheres” 

(E8) e para criar melhores condições para estudo (E6). 
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A “mobilidade profissional”, última subcategoria da “retenção”, exprime os 

movimentos funcionais, geográficos e de carreira que ocorrem em contexto militar 

associados ao serviço em RV/RC. A “mobilidade funcional” e a “mobilidade 

geográfica” (14 em 16) referem-se à gestão das colocações iniciais e a deslocamentos 

entre cargos e funções e entre áreas geográficas, definidas pelos órgãos de gestão de 

pessoal dos ramos. Neste âmbito, os movimentos são justificados institucionalmente 

porque “nem sempre é possível face à escassez de efetivos em algumas 

especialidades” reduzir os movimentos (E13). Contudo, dado que “a colocação longe da 

residência é um dos principais motivos de desistência” (E11), os ramos têm procurado 

que, “depois da colocação inicial e da colocação mais perto da área de residência, os 

movimentos … [sejam] mais reduzidos” (E13). Como explica outro dos entrevistados, 

“hoje há menos deslocações de RV/RC que havia há cinco anos, por exemplo. Temos 

vindo a reduzir os deslocamentos” (E8). 

Já em relação ao indicador “progressão na carreira” (6 em 16), destaca-se o 

“alargamento do atual RCE … [para] aumentar o retorno do investimento” (E5) e uma 

maior fixação de militares em algumas áreas funcionais mais críticas. De resto, os 

participantes apenas assinalam o que está consagrado na lei sobre mobilidade vertical 

e horizontal, intra e inter-categorias e a eventualidade de os militares RV/RC poderem 

aceder aos quadros permanentes (E5, E8, E15), aspetos já antes abordados. 

As respostas por parte das FFAA, além das já referidas, podem situar-se a vários níveis: 

(1) uma “correta gestão de expetativas e o rigor da informação proporcionada” (E2); (2) 

“um cuidado especial na receção dos cidadãos e nos primeiros contactos” (E2); (3) a 

revisão da “duração dos contratos em RC pelas várias áreas funcionais, consoante a 

duração e o investimento na formação inicial e nas qualificações” (E12); (4) o tornar a 

remuneração dos militares RV/RC mais “competitiva face à correspondente 

remuneração civil ” (E13); ou (5) o colocar os militares RC “o mais cedo, e o maior tempo 

possível, perto das suas áreas de residência” (E10). 

 EVOLUÇÃO DOS NÍVEIS DE EFETIVOS E ÁREAS FUNCIONAIS MAIS 

CARENCIADAS 

A evolução dos níveis de efetivos em RV/RC desde 2004, já analisada, mostra uma 

acentuada redução, definida pela tutela, associada ou não a programas de revisão da 

estrutura do Estado (e.g., PRACE; PREMAC) (RCM, 2006; RCM, 2011b) ou a 

estratégias orçamentais (e.g., decorrente do quadro de compromisso assumido pelo 
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Estado, para 2011-2015, com o BCE, o FMI e a UE). Nos primeiros dez anos, entre 2004 

e 2014, os “efetivos autorizados” das FFAA foram reduzidos em 7.700 militares RV/RC 

(33%), com a seguinte distribuição: 1056 (36%) na Marinha; 5337 (31%) no Exército; e 

1305 (35%) na Força Aérea (Santos, 2015, pp. 309-310). Esta tendência de redução 

é atualmente reiterada pelos diplomas que definem a Lei do Orçamento anual, 

constituindo um verdadeiro desafio para a área do pessoal. 

Neste estudo de campo, o desenvolvimento do tópico “efetivos” leva a considerar duas 

categorias – (1) “níveis de efetivos militares” (16 em 16); e (2) “maiores carências 

em efetivos militares” (12 em 16) – com as respetivas subcategorias e indicadores, 

sendo visível a quebra de militares RV/RC, quer no ingresso, quer decorrente da saída 

anual de grande número de efetivos, tornando difícil o seu integral recompletamento. 

Níveis de efetivos militares 

A categoria “níveis de efetivos militares” desdobra-se em “necessidades em efetivos 

militares” e “existências globais em pessoal”. Sobre as “necessidades em efetivos” (13 

em 16), expressas por dois indicadores (necessidades dos ramos; efetivos autorizados), 

assinala-se que “são superiores aos efetivos autorizados pela tutela” (E13) e que “devia 

falar-se também nas necessidades reais, dado que são essas que estão associadas às 

missões atribuídas às FFAA” (E5). 

As “existências globais em pessoal” (15 em 16) referem-se a dois indicadores 

(situação geral atual; situação por ramo), refletindo uma carência crítica tal que “pode 

vir a colocar em causa, a curto prazo, as missões e compromissos de defesa e 

segurança do Estado” (E8), pelo que “não se percebe como não se alargou ainda o 

âmbito do RCE” (E13). Embora haja entrevistados que refiram que a carência de 

efetivos “é já transversal aos três ramos” (E6), considera-se que “o Exército é o ramo 

mais afetado, porque é o que precisa de mais efetivos” (E3), estando a sua situação “no 

limiar do suportável face à escassez de militares contratados, sobretudo praças” (E7). 

Maiores carências em efetivos militares 

Quando se questionam os participantes sobre quais as “áreas funcionais mais 

carenciadas”, (12 em 16), as respostas centram-se na categoria de praças e, destas, 

nas “áreas operacionais e em áreas sujeitas a uma grande mobilidade geográfica” (E14), 

sendo que, anualmente, também “ficam quase sempre vagas por preencher em áreas 
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técnicas com mercado no exterior” (E5). Os participantes distinguem por áreas 

funcionais / especialidades, considerando que as “mais carenciadas devem ter uma 

estratégia própria de recompletamento, a estudar mais profundamente” (E11). 

Sobre a “saída e entrada de grandes volumes de efetivos” (9 em 16), os inquiridos 

centram a atenção na “saída das fileiras” e no “recompletamento”. Dois participantes 

sintetizam assim o essencial da problemática: “se associarmos as necessidades reais e 

o número de saídas em cada ano, será muito difícil, senão impossível, as FFAA terem 

capacidade para o seu recompletamento em igual número” (E8); ”o recompletamento 

de efetivos tem que ser gradual, não pode ser feito tudo num ano, para evitar depois 

saídas de grandes volumes de efetivos em simultâneo” (E6). 

 REFERENCIAL DE FORMAÇÃO PARA A PREPARAÇÃO TÉCNICO-
PROFISSIONAL DOS MILITARES 

O fim do regime de conscrição implicou a definição de novos referenciais de formação, 

que assentam nos pressupostos que conduziram à adoção do modelo de serviço militar 

voluntário, designadamente, as mudanças do contexto geoestratégico e de segurança 

internacional, a alteração do ambiente operacional de atuação dos militares e as novas 

missões. Tendo em atenção que a formação técnico-profissional dos oficiais, sargentos 

e praças RV/RC tem em vista satisfazer necessidades funcionais concretas das FFAA, 

é necessário que os novos referenciais preparem os militares para as missões 

tradicionais e também para e novos desafios. 

A consulta documental dos referenciais ou modelos de formação dos ramos permite 

perceber que, no essencial, seguem a matriz adotada para os quadros permanentes, 

são concretizados numa perspetiva mais limitada e têm estado em constante ajuste, 

aspetos confirmados pelos participantes nesta fase do estudo.  

O tratamento do conteúdo do material empírico recolhido sobre os modelos de formação 

está organizado em três categorias: (1) “formação para ingresso nas FFAA” (15 em 

16); (2) “formação de carreira” (11 em 16); e (3) “formação complementar para o 

exercício da profissão militar” (9 em 16). A primeira categoria refere-se ao período 

inicial, de formação geral e técnico-militar, dividida em duas componentes, suportadas 

por dois indicadores: instrução militar básica (IB); e Instrução militar complementar (IC). 

Enquanto a IB “tem como objetivo proporcionar uma preparação militar geral aos 

cidadãos que ingressam nas FFAA em RV/RC” (E6) e é, ao mesmo tempo, uma 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  201 

“aculturação inicial à organização” (E15), a IC “prepara o militar para algumas das 

funções concretas que vai desempenhar” (E6) e “abarca a formação técnico-militar …, 

variando consoante as especialidades que os militares vão ocupar” (E11). O ciclo 

formativo inicial completo pode incluir um período em contexto de trabalho (on the job). 

Os participantes sublinham dois aspetos que condicionam a gestão da formação e 

tendem a tornar a gestão funcional menos equilibrada: (1) existirem “especialidades a 

mais” (E15); e (2) “muitas das áreas funcionais das praças não [serem] as mesmas que 

as dos sargentos e dos oficiais” (E12). 

A “formação de carreira” tem um referencial de formação próprio, estando aqui ligada 

às subcategorias “formação contínua” (11 em 16), com os indicadores “qualificações 

específicas de duração variável” e “formação para promoção”, e “formação para a 

função” (7 em 16), correspondente aos indicadores “formação para cargos” e “treino 

operacional”. Das unidades de contexto releva-se: (1) a importância da formação 

especializada para o desempenho de tarefas técnicas e de maior complexidade e o facto 

de ser “onerosa e prolongada” (E15); (2) a reduzida permanência dos militares nas 

fileiras, o que “nem sempre permite qualificar suficientemente face à evolução 

tecnológica de alguns equipamentos e menos ainda garante o devido retorno” (E4); e 

(3) a carência de “formação para [alguns] cargos / funções”, por não haver “espaço”, 

com consequências negativas ao nível da gestão dos efetivos (E12). 

Da “formação complementar para o exercício da profissão militar” sublinha-se a 

“formação para os novos contextos e missões” (9 em 16), em relação ao que se 

considera que, além de uma formação geral, é necessário proporcionar aos militares 

RV/RC outras competências para terem sucesso em diferentes cenários de emprego. 

“Os novos contextos de atuação dos militares e a volatilidade situacional exigem 

polivalência funcional, competências transversais e grande ‘consciência situacional’” 

(E10) e “obrigam a pensar a formação … de forma diferente …; … preparar para tomar 

mais decisões com pouca informação e … de forma mais autónoma” (E16). 

As questões da formação dos militares RV/RC resultantes da análise de conteúdo 

clarificam, na perspetiva institucional nacional, os estudos revistos e são coerentes 

com o modelo sistémico da NATO que trata da educação e da formação dos militares 

na preparação para o desempenho das diferentes missões e cargos. Este modelo, 

também designado programa “Soldado do Futuro”, centrado num soldado polivalente 

(multi-skilled soldier), sugere a detenção de algumas competências transversais, como 
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sejam: capacidade de adaptação, versatilidade e flexibilidade mental, capacidade de 

resolução de problemas, capacidade de cumprir missões de forma autónoma, 

autoaprendizagem (Nelsen & Akman, 2002). 

 VALOR DA FORMAÇÃO E DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL OBTIDAS 

EM CONTEXTO MILITAR PARA A REINSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 

Desde há muito que é considerado que o papel das FFAA não se esgota na sua 

obrigação primária – a responsabilidade social da segurança e defesa das populações 

e dos seus haveres –, tendo também uma função educativa e formativa complementar 

com a ação do Estado (Martins, 1982), de que foram exemplo, no passado, as “Escolas 

Regimentais” (Narciso, 1999), o contributo para uma “maturação” e “crescimento” social 

dos jovens e uma “emancipação socioeconómica” (Santos, 1985). 

No atual contexto sociocultural, importa perceber qual o papel que cabe às FFAA no 

desenvolvimento humano e profissional daqueles cidadãos que ingressam nas fileiras 

em RV/RC e que incentivo constitui para eles a formação e a experiência adquiridas em 

contexto militar, aspetos que remetem para a reinserção socioprofissional. Enquanto os 

tópicos anteriores foram analisados numa perspetiva funcional e da sua utilidade para 

as FFAA, este novo tópico é observado do ponto de vista social e da cidadania, estando 

estruturado em duas categorias, com várias subcategorias cada: (1) “valorização 

escolar e socioprofissional” (valorização escolar; valorização profissional; valorização 

social); e (2) “estruturas e ações” (SNQ / QNQ / CNQ; tipologias de ações).  

A generalidade dos entrevistados (15 em 16) refere-se à “valorização escolar e 

socioprofissional” durante a prestação do serviço militar como um processo em 

desenvolvimento e de elevado valor (potencial) para apoiar a reinserção e melhorar a 

atratividade das FFAA. Mais concretamente, em relação à subcategoria “valorização 

escolar” (11 em 16), é referido que “já há muitos cursos reconhecidos e certificados” 

(E15), mas a formação certificada é “muito inferior a 50%” (E3), havendo “muita 

formação importante que está a ser ministrada fora do CNQ” (E5). 

A “valorização profissional” (14 em 16) junta cinco indicadores (experiência 

profissional; caderneta de competências; certificação profissional; perceção dos 

militares; perceção externa). Os entrevistados destacam que “a certificação profissional 

é um objetivo do MDN e dos ramos das FFAA…” (E3), mas que, neste momento, “ainda 

estamos longe do objetivo pretendido, de reconhecer a experiência obtida nas FFAA” 
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(E5). No entanto, já existe “uma caderneta de competências para cada militar 

contratado” (E11), sendo importante que existam também “certificados profissionais 

reconhecidos externamente” (E13). Um outro aspeto que é sublinhado refere-se à 

necessidade de “saber qual a perceção que o mercado e os próprios militares RV/RC 

têm da experiência adquirida em contexto militar, para que pode servir” (E2).  

Da subcategoria “valorização social” (10 em 16), destaca-se que as FFAA “têm 

empregado milhares de cidadãos, devolvendo-os à Sociedade mais aptos para o 

exercício da cidadania” (E10), embora esta missão ultrapasse a intervenção militar, 

sendo “ao poder político que compete definir o papel que cabe às FFAA“ (E4). 

À categoria “estruturas e ações” estão associadas as subcategorias: “SNQ/QNQ/CNQ” 

(9 em 16) e “tipologia de ações” (7 em 16). Sobre esta última, os entrevistados sugerem 

os programas de apoio interno, os protocolos e o outplacement como formas de 

intervenção, reconhecendo sobre o outplacement que “a contratação de serviços 

especializados sai caro e o orçamento não permite ir mais longe” (E1). Mas é possível 

e necessário “potenciar os programas de apoio da responsabilidade do CIOFE 

[Informação, Orientação, Formação, Emprego]” (E6) e usar “mentores para acompanhar 

e aconselhar os militares durante a prestação de serviço” sobre as opções a tomar em 

cada momento (E14). Os inquiridos referem que “as parcerias são outras formas de 

apoiar a reinserção dos ex-militares” (E2), em relação ao que se dá o exemplo dos 

protocolos estabelecidos pela Marinha com várias entidades empregadoras (E4). 

 Os resultados da análise deste tópico confirmam globalmente a revisão empírica e a 

revisão documental dos referenciais dos cursos ministrados pelos ramos, sendo 

coerentes com a aposta do MDN na formação e qualificação dos militares RV/RC, o 

que levou a DGPRM a apresentar, no passado, alguns objetivos / desafios para esta 

área, com particular incidência na categoria de praças, de que se destaca: “ 1) alinhar a 

formação com os referenciais nacionais para possibilitar a certificação; 2) satisfazer as 

necessidades das FFAA e potenciar a empregabilidade; 3) fomentar a capacidade de 

atuar de forma interligada com as estruturas formativas nacionais” (Coelho, 2014). 

 VALOR DO REGIME DE INCENTIVOS EM VIGOR 

A avaliação do “regime de incentivos” é outro tópico de investigação da fase I do 

estudo exploratório. Como em 2018 foi aprovado um novo diploma de incentivos, já 

revisto e que responde a alguns dos problemas identificados, não é aqui apresentada a 
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versão anterior. Porém, na perspetiva de “lições identificadas”, importa sublinhar 

aspetos que tornaram o anterior regime obsoleto e de difícil aplicação: (1) houve aspetos 

do diploma original que nunca foram regulamentados e utilizados; (2) as alterações à 

versão inicial reduziram mais a utilidade e o valor real; (3) os orçamentos atribuídos 

tornaram o RI de difícil aplicação em algumas áreas de intervenção, o que se agravou 

com as sucessivas leis do Orçamento de Estado; (4) a área “apoio à reinserção” 

socioprofissional foi o ‘parente pobre’ em termos de aplicação; (5) o conhecimento do 

RI pelos militares RV/RC e pelos militares do quadro permanente com 

responsabilidades de enquadramento era muito reduzido; (6) a aplicação do Estatuto do 

Trabalhador-Estudante dependia muito das unidades de colocação, das funções 

ocupadas pelos militares RV/RC e da perceção das respetivas chefias; (7) a certificação 

profissional foi concretizada em escala muito reduzida; (8) os recursos do MDN e dos 

ramos eram quase sempre insuficientes e pouco partilhados; (9) nem sempre eram bem 

definidas com clareza, para todas as áreas de intervenção, as entidades envolvidas e 

as suas responsabilidades; e (10) os formatos de atuação no terreno dos três ramos das 

FFAA eram, frequentemente, diferentes. 

 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA FASE II  

Durante o período de desenvolvimento da fase II do estudo exploratório (2016-17) foram 

elaborados pelo MDN e pelos ramos das FFAA alguns estudos sobre a problemática 

dos militares RV/RC, já revistos em capítulos anteriores (e.g., CPAE, 2016; DGRDN, 

2017; EMA, 2017). Estes estudos, muito abrangentes, são sintomáticos de uma nova 

consciência em relação aos constrangimentos que afetam a profissionalização do 

serviço militar em Portugal. 

A fase II do estudo exploratório atualiza e densifica os resultados da investigação da 

fase I, abrangendo outros tópicos de pesquisa. São utilizados novos dados documentais 

e material empírico obtido de inquéritos por entrevista sobre uma amostra intencional 

de 14 participantes, selecionados do universo de oficiais dos três ramos com experiência 

na gestão dos militares RV/RC: Marinha (n=3); Exército (n=6); e Força Aérea (n=5). O 

enquadramento teórico e normativo apresentado serve de pano de fundo a esta fase II.  

Na análise de conteúdo do material recolhido das entrevistas é adotado procedimento 

similar ao desenvolvimento da fase I. Os resultados reiteram os constrangimentos sobre 
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os principais problemas e disfunções do modelo RV/RC que se colocam aos ramos das 

FFAA na gestão dos efetivos militares. 

Para simplificar a apresentação, os resultados sobre cada tópico são apresentados, de 

modo resumido e sistematizado, utilizando quadros de múltiplas entradas, com 

referência aos aspetos mais significativos da análise, organizados e registados sob a 

forma de “disfunções” e “propostas de solução”. 

 DO RECRUTAMENTO E DA RETENÇÃO DE EFETIVOS 

O recrutamento e a retenção, em analogia com a fase I, reúnem parte das preocupações 

institucionais mais relevantes desta fase II, traduzidas na perceção das disfunções, em 

iniciativas e projetos em curso, bem como em propostas de melhoria. 

No Quadro 30 apresentam-se os aspetos mais relevantes da análise de conteúdo sobre 

este tópico. 

Quadro 30 - Categorização das principais disfunções e propostas de solução relat ivas ao tópico “recrutamento e 

retenção”: perspetiva social e de cidadania. 

Categorias  Disfunções Propostas de solução 

A1 – Contexto 
externo 

Os orçamentos são a principal 
variável externa que condiciona a 
atividade militar. 

Esta questão, que ultrapassa as FFAA, deve ser 
objeto de reflexão e explicitação sobre as suas 
maiores consequências a prazo. 

Verifica-se um afastamento 
progressivo dos jovens dos 
assuntos da Defesa Nacional. 

A responsabilidade pela recuperação da ligação 
entre sociedade e FFAA cabe à organização 
militar, ao poder político e à própria sociedade. 

A2 – Mercado 
de trabalho 

O enfraquecimento da base de 
recrutamento tornará insuficiente o 
recrutamento nos atuais moldes. 

O recrutamento de mais mulheres é inevitável e 
é uma das formas mais exequíveis a prazo. 

Podemos seguir o exemplo de outros países, 
como a Espanha, e começar a pensar em 
recrutar estrangeiros que falem português. 

O mercado interno tem que ser alargado com 
militares ao abrigo do contrato especial. 

Fatores de natureza cultural e de 
escolaridade tornam a opção 
militar em RV/RC pouco atrativa e 
pouco estimulante. 

A3 – 

Recrutamento 

A divulgação da imagem e da 
oferta é crítica no recrutamento. 

Cada ramo tem a sua estratégia de 
divulgação e a comunicação. 

É essencial que os ramos tenham capacidade de 
competir com outras organizações no mercado 
de trabalho, sendo crucial uma estratégia de 
marketing mais agressiva e articulada e pessoas 
qualificadas para estas atividades. 

A falta de coerência entre a 
informação que se dá e a realidade 
percebida pelos cidadãos é crítica. 

Deve-se apostar de forma sólida na formação de 
quem acolhe os cidadãos nas FFAA. 

A comunicação interna é fundamental para 
clarificar objetivos e a situação militar do RV/RC. 

As estruturas de recrutamento 
estão, muitas vezes, subutilizadas. 

É essencial rentabilizar melhor os órgãos de 
recrutamento dos ramos, em apoio partilhado. 

Nas atividades do DDN deve que ser também 
incluído o recrutamento, em moldes a definir. 
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Quadro 30 - Categorização das principais disfunções e propostas de solução relativas ao tópico “recrutamento e 
retenção”: perspetiva social e de cidadania (cont.). 

Categorias  Disfunções Propostas de solução 

A4 – Seleção 

As candidaturas on-line facilitam o 
processo de recrutamento. 

É necessário apostar nas candidaturas on-line e 
ponderar formas de acompanhar os candidatos 
para reduzir as desistências antes das PCS. 

A atrição é muito elevada durante 
o recrutamento e a seleção. 

A formação inicial continua a 
provocar muitas desistências. 

Os standards das PCS devem ser revistos e as 
provas finais podem ocorrer mais tarde, após 
alguma preparação prévia, sendo necessário 
prever formação específica para instrutores e 
monitores que ministram formação. 

A5 – Retenção 

Há uma nítida dificuldade em reter 
militares RC por tempo razoável. 

A intensidade de trabalho é maior 
em unidades com poucos efetivos. 

As especialidades mais afetadas 
hoje serão as mesma de amanhã, 
é uma questão de mercado. 

Antes de se investir num dado militar deve-se 
perceber quais os seus objetivos e compromisso, 
acompanhando-o de perto. 

As funções e a carga (intensidade) de trabalho 
têm que ser monitorizadas. 

Para reduzir a atrição devem ser previstas várias 
medidas simultâneas e integradas, pelos ramos. 

O reduzido tempo médio de 
permanência nas FFAA continua a 
ser um grande problema. 

A duração dos contratos tem que estar adequada 
ao tipo de cargos e ao investimento na formação. 

O RCE pode ajudar a reduzir a rotação de 
pessoal e os custos com a formação inicial. 

A remuneração dos militares, 
sobretudo nas praças é um dos 
aspetos mais críticos da retenção. 

A remuneração deve ser competitiva em relação 
ao mercado de trabalho externo às FFAA e 
diferenciada do ordenado mínimo nacional no 
caso do posto de soldado. 

As condições de habitabilidade têm 
melhorado, mas são insuficientes. 

É essencial continuar a prover instalações para 
melhorar as condições de habitabilidade. 

A mobilidade funcional e 
geográfica é determinantes na 
retenção dos militares RV/RC. 

As colocações devem responder, no possível, a 
um recrutamento regional e os militares serem 
colocados mais cedo nas áreas de residência. 

 DOS NÍVEIS DE EFETIVOS 

Os efetivos autorizados e as existências reduziram entre 2015 e 2017, agravando-se a 

situação na categoria de praças, sendo agora um problema transversal aos ramos. No 

Quadro 31 expõe-se o essencial da análise de conteúdo sobre os níveis de efetivos. 

Quadro 31 - Categorização das disfunções e propostas de solução relativas ao tópico “níveis de efetivos”. 

Categorias  Disfunções Propostas de solução 

A6 – Níveis de 
efetivos 
militares 

Os ramos estão numa situação de 
pré-ruptura em efetivos. 

É essencial dar à tutela uma perspetiva exata do 
diferencial entre efetivos autorizados e 
necessidades estruturais para as missões. 

É importante admitir todas as possibilidades para 
aumentar o número de militares nas fileiras. 

O alargamento do RCE é uma inevitabilidade e 
uma urgência a sua implementação. 

Deve ser avaliada a criação, no Exército e Força 
Aérea, de quadros permanentes de praças. 

Os objetivos da ‘Defesa 2020’ 
foram ultrapassados, por defeito, 
sem grande reação da tutela. 

As saídas de efetivos em cada ano 
tem sido muito superior à 
capacidade de recompletamento. 
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 DOS MOTIVOS DE INGRESSO 

Em relação aos motivos de ingresso em RV/RC, os entrevistados fazem referência a 

estudos já revistos e fornecem documentos internos com informação complementar, 

alguns de acesso restrito, em relação ao que é possível reiterar, do ponto de vista 

institucional, as principais razões de ingresso, como se resume no Quadro 32. 

Quadro 32 - Categorização das disfunções e propostas de solução relativas ao tópico “motivos de ingresso”. 

Categorias  Principais motivos Propostas de melhoria 

A7 – Motivos de 
ingresso nas 
FFAA em RV/RC 

Os motivos são sobretudo 
vocacionais, embora haja uma 
tendência de aumento da 
relevância dos outros motivos. 

A mensagem projetada em relação à oferta de 
trabalho deve continuar a privilegiar as questões 
institucionais, mas tem que haver também 
abertura para pessoas que têm outros objetivos. 

A atração pelas atividades e 
missões das FFAA tem-se 
mantido em níveis elevados. 

Adquirir segurança / 
independência económica e 
familiar é outro motivo relevante. 

Seria importante manter alguma atividade fora do 
Território Nacional, embora ultrapasse as FFAA. 

Os militares RV/RC devem ser empregues apenas 
em atividades de natureza militar. 

Deve haver, sempre que possível, uma gestão 
personalizada de competências e objetivos. 

Concorrer aos QP das FFAA é 
instrumental e muito relevante. 

Aumentar as possibilidades de ingresso nos QP 
em oficiais e sargentos e criar um QP de praças. 

 DAS RAZÕES DE SAÍDA PREMATURA VOLUNTÁRIA DAS FILEIRAS 

Segundo os participantes e a informação obtida em documentos dos ramos, as razões 

que levam os militares contratados a saírem voluntária e antecipadamente das fileiras, 

antes de atingido o limite temporal definido por lei, resumem-se no Quadro 33.  

Quadro 33 - Categorização das disfunções e propostas de solução relativas ao tópico “razões de saída prematura”. 

Categorias  Principais razões Propostas de melhoria 

A8 – Razões de 
saída prematura 
das FFAA 

Não ter ficado na unidade 
escolhida e/ou ser colocado 
longe de casa. 

São reiteradas as propostas anteriores, referidas 
para melhorar a retenção, que se prendem com as 
colocações e deslocamentos (mobilidade 
funcional e geográfica) dos militares RV/RC. 

Ficar com uma especialidade 
diferente ou não desempenhar 
funções da especialidade. 

Embora a escassez de efetivos leve a situações 
deste tipo, importa gerir os militares RV/RC no 
âmbito das respetivas qualificações. 

O facto de o vencimento ser 
muito reduzido (especialmente 
na categoria de praças). 

Há que rever as tabelas salariais das praças em 
relação ao contexto externo e ao ordenado 
mínimo nacional, um dos aspetos mais críticos. 

Não conseguir entrar nos QP das 
FFAA e/ou o RV/RC ser uma 
ocupação temporária, sem futuro. 

Aumentar o âmbito do RCE (especialidades) 

Criar quadros permanentes de praças no Exército 
e na Força Aérea. 

Concorrer às forças de 
segurança. 

Aumentar as percentagens de acesso às forças 
de segurança e a outros serviços do Estado, como 
incentivo ao ingresso e fixação nas fileiras. 
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 DAS DIFICULDADES NA REINSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 

As principais dificuldades relativas ao processo de reinserção socioprofissional dos 

militares RV/RC quando saem das fileiras prendem-se com a perceção externa sobre o 

valor da passagem pelas FFAA e com a reduzida capacidade de intervenção do MDN e 

dos ramos, sendo difícil concretizar muitas das possibilidades inscritas no regimento de 

incentivos. A “reinserção” parece ser a área de intervenção do regulamento menos 

explorada em termos de estudos e, por isso, em relação à qual há menor afinidade e 

conhecimento concreto. A investigação só mais recentemente começou a abordar esta 

área com profundidade. Sublinha-se, como dado importante, que um elevado número 

de militares RV/RC, na “véspera” da sua saída das FFAA, não sabe exatamente (com 

convicção) o que vai fazer profissionalmente, não tendo qualquer projeto assegurado. 

No Quadro 34 resume-se a análise dos aspetos mais relevantes obtidos junto dos 

entrevistados e da informação documental dos ramos sobre este tópico de investigação. 

Quadro 34 - Categorização das disfunções e propostas de solução relativas ao tópico “reinserção socioprofissional”. 

Categorias  Disfunções  Propostas de solução 

A9 – Reinserção 
socio-
profissional dos 
ex-militares 
RV/RC 
  

Poucos são os militares RV/RC 
que têm um projeto profissional à 
data da saída das fileiras. 

É essencial que os militares possam ser 
acompanhados e ajudados a elaborar um projeto 
profissional futuro, o que deve ser coordenado 
pelo MDN / CIOFE e apoiado pelos ramos. 

Os militares RC queixam-se da 
escassez de vagas disponíveis 
nas forças de segurança. 

Seria importante aumentar a contingentação de 
vagas para as forças de segurança e abrir a outros 
serviços (como já assinalado). 

Há dificuldades na admissão aos 
Quadros de Pessoal Civil das 
FFAA e à Função Pública. 

Para a concretização destes incentivos é 
necessário que sejam abertos concursos para 
incorporação de ex-militares (vagas próprias). 

O apoio à formação qualificada e 
à certificação profissional precisa 
de um maior incremento. 

É necessário trabalhar para conseguir uma maior 
aproximação entre a formação ministrada no 
contexto dos ramos das FFAA e os referenciais do 
QNQ e os conteúdos do CNQ, em prol do 
reconhecimento externo e da empregabilidade. 

Há disposições normativas não 
regulamentadas e que dificultam 
a reinserção dos ex-militares. 

É necessário ativar e tornar exequíveis todos os 
incentivos afetos à reinserção socioprofissional 
dos militares RV/RC. 

A celebração de mais protocolos e parcerias com 
entidades públicas e privadas deve merecer uma 
particular preocupação por parte da tutela. 

Os ramos das FFAA deverão, mediante 
autorização superior, continuar a celebrar 
protocolos com entidades empregadoras com 
vista à reinserção profissional dos seus militares. 

Será importante continuar a acompanhar os 
jovens que saem das fileiras e perceber qual é a 
taxa de empregabilidade anual dos ex-militares. 

É importante divulgar algumas histórias de 
sucesso, de forma alargada. 

Há dificuldades sobre o apoio 
proporcionado aos jovens em 
termos de emprego. 

Os entrevistados não 
demonstraram conhecimento 
suficiente sobre a concretização 
do acesso dos militares RC à 
cooperação técnico-militar, às 
indústrias de defesa ou aos 
organismos internacionais. 
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 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO DE SERVIÇO MILITAR NOS REGIMES DE 

VOLUNTÁRIO E CONTRATO: DISCUSSÃO INTEGRADA DOS 

RESULTADOS DO ESTUDO EXPLORATÓRIO 

Esta secção constitui o corolário da análise crítica exploratória do modelo de serviço 

militar em RV/RC das FFAA em Portugal. Discutem-se, de forma abrangente e 

integrada, os resultados das duas fases anteriores do estudo, utilizando para o efeito, 

um constructo formado por três critérios para análise de modelos de gestão. Toma-se 

como referência o essencial das disfunções diagnosticadas e formas de intervenção em 

relação ao modelo (estruturação normativa e operacionalização), resultantes da análise 

do material empírico e da análise do corpus documental construído para a investigação. 

 DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO 

Decorrente da revisão efetuada e do desenvolvimento das fases I e II do estudo 

exploratório, é possível perceber que o processo de consolidação do modelo de 

profissionalização das FFAA Portuguesas no que concerne ao serviço militar em RV/RC, 

apresenta problemas de sustentabilidade, expressos em crescentes dificuldades de 

obtenção de novos indivíduos e da sua fixação nas fileiras, a que se acrescenta uma 

capacidade de intervenção limitada do MDN e dos ramos em relação ao processo de 

reinserção após o período nas fileiras. Estes constrangimentos devem-se à influência 

de variáveis exógenas às FFAA, algumas delas controladas pela tutela (e.g., questões 

político-legais e orçamentais), e de variáveis endógenas, determinando o desenho 

(estruturação normativa) e a evolução do modelo e a sua operacionalização. 

Embora algumas especificidades das FFAA tenham que ser avaliadas a partir de outros 

referenciais, para esta análise integrada foram adaptados da literatura três de quatro 

critérios propostos por Souza (2006) para a avaliação de modelos de gestão pública: 

estrutura, estratégia, relação com o ambiente e dimensão política. Estes critérios, eixos 

ou dimensões analíticas, decorrem de um trabalho teórico daquele autor sobre vários 

modelos de gestão pública, uns clássicos e outros mais recentes, embora os três 

primeiros critérios sejam também sugeridos por outros autores para avaliar as atividades 

organizacionais (e.g., Loiola, Bastos, Queiroz e Silva, 2014). 

A dimensão “estrutura”, refletida no organograma da organização, refere-se à forma 

como está estruturada (e.g., níveis hierárquicos de distribuição da autoridade; inserção 

orgânica de cargos e funções; corresponsabilidades; fluxos de informação e decisão; 
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mecanismos de coordenação e controlo), a partir do que é possível avaliar o grau de 

formalização e detalhe, o nível de hierarquização e a complexidade organizacional. 

A dimensão “relação entre a organização e o ambiente”, comum em vários estudos 

organizacionais, entende a organização (a sua estruturação e funcionamento) como um 

sistema aberto às influências, ao dinamismo e à complexidade das mudanças do 

ambiente externo, cujo controlo organizacional é, no caso de estudo, apenas mitigado. 

A dimensão “estratégia organizacional” refere-se à forma como a organização se 

insere na sua área de atividade, o seu posicionamento no mercado de trabalho, como 

planeia e utiliza os meios de que dispõe para realizar as atividades, bem como o tipo de 

gestão em geral, o seu grau de centralização, a flexibilidade e capacidade de mudança. 

A dimensão “organização enquanto sistema político” materializa uma “salvaguarda 

interna de benefícios pessoais e de interesses de grupos de pertença, como reação aos 

sistemas e ao funcionamento organizacional, que, de alguma forma, não permitem uma 

realização integral dos respetivos objetivos” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 379). Esta 

dimensão é excluída da análise devido à relevância marginal nesta investigação. 

Considera-se que este referencial teórico permite melhorar a perceção geral sobre as 

FFAA, embora exista espaço para aperfeiçoamentos, sobretudo ao nível da análise das 

dinâmicas entre organização e sujeitos, que decorre do confronto entre as orientações 

profissionais e os objetivos de vida dos sujeitos e os objetivos e valores organizacionais 

prevalecentes, aspeto que a “dimensão política” não parece resolver. Não obstante esta 

lacuna, opta-se na análise do modelo RV/RC pelos três primeiros critérios, sem prejuízo 

de uma avaliação crítica complementar. O relatório da investigação conta com um 

capítulo dedicado à perspetiva individual de carreira dos militares RV/RC. 

 DISCUSSÃO INTEGRADA DA ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO 

Para tornar mais completa e consequente a análise crítica do modelo de serviço militar 

em RV/RC, os critérios são cruzados com três níveis de análise, a que correspondem 

outros tantos grupos de variáveis: (1) “nível macro”, expressa por variáveis ambientais 

ou exógenas; (2) “nível meso”, representada por variáveis endógenas (organizacionais 

e do modelo); e (3) “nível micro”, que materializa a dimensão individual da análise. 
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No Quadro 35 mostram-se os principais fatores (variáveis) resultantes do cruzamento 

entre critérios e níveis de análise, analisados em pormenor no Apêndice G. 

A alteração da ordem entre os dois primeiros critérios eleitos por Sousa (2006) prende-

se com a opção de começar a avaliar a organização militar e o modelo a partir do 

exterior, decorrente da grande influência que as variáveis exógenas exercem sobre o 

sistema organizacional. 

Quadro 35 - Estrutura de análise do modelo de serviço militar em RV/RC. 

Níveis de 
análise 

Critérios de análise 

Relação entre modelo e 
ambiente 

Estruturação do modelo 
Estratégia de 
operacionalização 

MACRO 
(contexto 
externo – 
variáveis 
exógenas) 

 Mutações geopolíticas e 
estratégicas (e.g., 
ameaças à paz). 

 Alterações do espetro de 
atuação dos militares. 

 Questões tecnológicas. 

 Condições demográficas 

 Interdependência c/ o MT. 

 SNQ. 

 Condições económico-
financeiras. 

 Reestruturação do Estado. 

 Conceito Estratégico de 
Defesa Nacional (CEDN). 

 Reforma “Defesa 2020”. 

 … 

 Sistema de vínculos, 
carreiras e remunerações. 

 Lei do Serviço Militar sobre 
o serviço militar RV/RC. 

 Regime de incentivos ao 
serviço militar em RV/RC. 

 Estatuto de carreira militar. 

 Categorias militares. 

 Cargos fora das FFAA. 

 Estrutura de recrutamento 
do MDN (OCR). 

 Estruturas de apoio à 
reinserção no MT (CIOFE). 

 QNQ e CNQ. 

 Posições remuneratórias. 

 … 

 Novas missões das FFAA 
(pelo poder político). 

 Efetivos autorizados em 
cada ano pela Tutela. 

 Orçamentos atribuídos. 

 Políticas de divulgação 
(DDN) e de recrutamento. 

 Estudos de mercado a 
cargo do MDN (DGRDN). 

 Políticas de certificação 
escolar e profissional. 

 Políticas e meios de apoio à 
reinserção no MT (e.g. 
formação certificada, 
outplacement, protocolos). 

 … 

MESO 
(contexto 
interno – 
variáveis 
organizacio-
nais e do 
modelo) 

 Conceito Estratégico Mil. 

 Missões das FFAA (MIFA) 

 Sistema de Forças 
Nacional (dimensão e 
estrutura). 

 Processo de configuração 
da força militar para cada 
tipologia de missões. 

 Processos internos de 
reestruturação das FFAA. 

 Quadro geral de 
necessidades orgânicas 
em efetivos militares. 

 Quadro de necessidades 
orgânicas em RV/RC. 

 Cargos e funções na 
estrutura das FFAA (RV/RC) 

 Necessidades por unidades/ 
órgãos militares em RV/RC. 

 Especialidades Militares. 

 Estruturas dos ramos. 

 Perfis padrão de carreira do 
estatuto dos militares. 

 Outras condições de 
progressão de carreira. 

 Grelhas salariais do RV/RC. 

 Estudos de mercado a 
cargo das FFAA 

 Mecanismos de relação/ 
comunicação com o MT 

 Processos de recrutamento 
e seleção para RV/RC 

 Perfis de competências, 
seleção e formação 

 Coerência c/ o QNQ e CNQ 

 Normativos de mobilidade 
funcional e geográfica 

 Práticas de gestão 

 Parcerias para a reinserção 

MICRO 
(perspetiva 
individual) 

 Perfil geracional (jovens) 

 Perfil sociocultural (jovens) 

 Perfil psicofísico (jovens) 

 Taxa de desemprego jovem  

  Orientações de Carreira. 

 Propensão para ingresso e 
manutenção nas FFAA. 

 Saídas antecipadas. 

Fonte: Construção nossa, adaptado de Santos e Sarmento (2020b, p. 380). 

No sentido de proporcionar uma perceção mais integrada e focada em relação ao objeto 

de estudo, os fatores resultantes do cruzamento entre critérios e níveis de análise são 

reduzidos e agrupados em três clusters – recrutar, reter e reinserir (Ilustração 28).  



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  212 

 

Legenda:           Variáveis exógenas;            Variáveis organizacionais;           Variáveis do modelo. 

Ilustração 28 - Principais variáveis exógenas e endógenas relativas à prestação do serviço militar voluntário e 
contratado nas Forças Armadas Portuguesas. (Construção nossa a partir de Santos & Sarmento, 2020b, p.381). 

Esta rearticulação permite observar melhor a influência dinâmica das variáveis 

exógenas sobre as variáveis endógenas com referência aos três conceitos estruturantes 

do modelo. A perspetiva individual é tratada no capítulo décimo. 

As variáveis exógenas são, de alguma forma, também “variáveis causais, porque estão 

na origem do modelo e da sua evolução” (Santos & Sarmento, 2020, p. 386). Referem-

se a mutações do ambiente internacional geopolítico e estratégico e ao alargamento do 

espetro operacional de atuação das FFAA (emergência de novas missões) e à questão 

da incorporação tecnológica. Incluem as condições económico-financeiras e a questão 

político-legal, que determinam a edificação e evolução normativa do modelo e controlam 

a sua gestão, com expressão na (re)estruturação da força militar, nos efetivos 

autorizados e nos orçamentos anuais que condicionam a atividade militar. Acrescentam-

se as condições demográficas do país e a questão concorrencial que resulta da 

interdependência com o mercado de trabalho externo às FFAA. O contexto sociocultural 

e o SNQ são outros fatores de relevo na estruturação e gestão do modelo. 

As variáveis endógenas distinguem-se entre organizacionais e do modelo. São 

variáveis organizacionais, entre outras: (1) os mecanismos de relação com o mercado 
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de trabalho (e.g., para divulgação da oferta das FFAA); (2) as estruturas e processos de 

recrutamento e seleção; (3) o acolhimento inicial dos cidadãos e as condições de 

trabalho e de habitabilidade; (4) os reguladores de carreira; (5) o sistema de mobilidade 

funcional e geográfica; (6) o sistema de formação e certificação profissional dos ramos; 

(7) o mercado de trabalho interno às FFAA (possibilidades); (8) as políticas e estruturas 

de apoio à reinserção socioprofissional; e (9) as práticas de gestão. 

São variáveis do modelo, tidas numa perspetiva mais restrita, de aplicação direta sobre 

os sujeitos, entre outras: (1) os lugares orgânicos e funcionais das FFAA em militares 

RV/RC e o respetivo quadro funcional de desempenho; (2) os perfis de competências 

(e.g., de banda larga ou mais específicos), (3) os perfis de formação (e.g., formação 

inicial, de promoção, de qualificação técnica), os perfis de carreira (para cada categoria 

profissional) e as correspondentes grelhas salariais (idênticas aos militares dos QP); (4) 

a mobilidade vertical e horizontal (promoção, colocação e/ou rotação de militares); (5) a 

formação certificada dos ramos das FFAA em relação à formação ministrada aos 

militares RV/RC, que deve ter como referência o QNQ e o CNQ. Na Ilustração 29 

apresentam-se, de forma concisa, as variáveis do modelo e as respetivas componentes. 

 

Ilustração 29 - Principais variáveis do modelo de serviço militar em RV/RC nas FFAA Portuguesas. (Construção nossa). 

O regime de incentivos ao RV/RC, embora seja definido pelo poder político, conta com 

a participação dos ramos das FFAA. É um elemento essencial na gestão dos militares 
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RV/RC durante o tempo em que os cidadãos permanecem nas fileiras (“situação de 

ativo”) e permite preparar antecipadamente a sua transição para a “situação de 

disponibilidade”. Nestes termos, constitui uma variável (compósita) central desta análise 

crítica, que tende a ser transversal por ligar diretamente o contexto externo ao contexto 

interno (organizacional e ao modelo). 

Da análise integrada resulta a perceção do controlo de parte das variáveis exógenas 

pelo poder político (e.g., orçamentos; legislação enquadrante do serviço militar) e do 

controlo da maioria das variáveis endógenas pela organização militar. Nestes 

termos, recuperando um dos critérios de análise, a “relação com o ambiente”, obtém-

se um “modelo cada vez mais formalizado e institucionalizado e, consequentemente, 

menos flexível e propício à influência individual, designadamente na definição e gestão 

dos próprios percursos profissionais” (Santos & Sarmento, 2017, p. 13).  

Em sentido complementar, percebe-se que “as sucessivas revisões do modelo … 

reforçam a conceção de dependência política e institucional destas variáveis [externas], 

constituindo … processos de reestruturação essencialmente top-down conduzidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional, nem sempre com a colaboração dos ramos” (Santos & 

Sarmento, 2017, p. 13), o que demonstra o quão “os percursos profissionais dos 

militares em regime de contrato … se inserem no âmbito das carreiras organizacionais 

e institucionalizadas, em coerência com a revisão apresentada, dando pouca margem 

à participação individual e à aproximação às carreiras de tipo proteano” (p. 13). Por outro 

lado, não obstante existir algum trabalho nos últimos anos, “as políticas de recrutamento 

e as estruturas dos ramos e do Ministério da Defesa Nacional continuam a ser 

excessivamente diferentes entre si e a não permitir pensar as questões de forma mais 

integrada e consequente” (p. 14). 

A complexidade e o grau de formalização, hierarquização e detalhe que está inerente à 

construção das principais variáveis e às relações que se estabelecem entre os órgãos 

a que elas dizem respeito (e.g., fluxos de informação e tomada e de decisão), aspetos 

estes inerentes ao critério “estruturação do modelo”, não facilitam a gestão e, por isso, 

a “estratégia de operacionalização” (enquanto terceiro critério de análise) é muito 

centralizada, pouco flexível e incapaz de adaptação rápida às mudanças de natureza 

cultural e socioprofissional (Santos & Sarmento, 2017, p. 14). 
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 SÍNTESE CONCLUSIVA 

Este estudo exploratório constitui a primeira fase do trabalho de campo da investigação 

que suporta a tese, ligando as componentes teórica e empírica. Tem como orientação 

as questões e objetivos de investigação formulados para a tese e corporiza um 

diagnóstico, na perspetiva institucional, sobre o modelo de serviço militar em RV/RC 

nas FFAA Portuguesas e uma primeira análise crítica integrada sobre a sua 

estruturação normativa e a forma como é operacionalizado. Para o efeito, o modelo é 

analisado na “perspetiva funcional” e na “perspetiva social e de cidadania” e a partir 

de três critérios, que são cruzados com três níveis de análise. 

É utilizada uma “estratégia qualitativa”, sobre um “estudo de caso”, com uma lógica 

indutiva e de construção de sentido. Na recolha e tratamento de dados, recorre-se, de 

forma conjugada, a uma análise documental do quadro legal nacional do serviço militar 

em RV/RC, a uma revisão empírica de estudos e relatórios produzidos pelo MDN e pelos 

ramos e à aplicação de entrevistas, semiestruturadas, junto de militares e civis com 

conhecimento e experiência em áreas relativas à gestão da formação e de recursos 

humanos, posteriormente objeto de análise de conteúdo. 

Para tornar mais analítico o diagnóstico e proceder a uma análise crítica integrada do 

modelo, o resultado da análise de conteúdo e documental é inserido num constructo 

final, onde se cruzam os critérios retirados da literatura para a avaliação de modelos 

de gestão com os níveis de análise macro, meso e micro. As variáveis exógenas e 

endógenas, correspondentes às perspetivas macro e meso, são reavaliadas em relação 

ao objeto de estudo a partir da agregação em três clusters – recrutar, reter e reinserir 

– os quais constituem três processos estruturantes da investigação. 

Os resultados confirmam, numa perspetiva institucional, as principais conclusões de 

estudos dos ramos e do MDN, mas mostram uma vertente mais integrada e inovadora 

do modelo e das suas fragilidades e linhas de renovação, pelo efeito que se obtém do 

cruzamento entre perspetivas, critérios e níveis de análise. 

Da análise crítica integrada, destacam-se as seguintes asserções metodológicas: 

 Globalmente, após 15 anos de vigência do novo modelo de serviço militar RV/RC, 

por razões externas e internas às FFAA, vive-se uma situação de grande fragilidade 

em relação à captação de efetivos e à sua fixação nas fileiras, o que coloca em 

causa a sustentabilidade do respetivo paradigma, justificando-se um projeto de 
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intervenção que responda com urgência aos principais problemas e disfunções 

diagnosticados e reforce de forma contínua a posição das FFAA Portuguesas no 

mercado de trabalho; 

 O tipo de “relação com o meio ambiente” torna o atual modelo de prestação do 

serviço militar, baseado exclusivamente no voluntariado, muito permeável à influência 

externa, em termos políticos, socioculturais, demográficos e de mercado, em relação ao 

que tem sido difícil mitigar os efeitos negativos; 

 O modelo revela uma elevada complexidade e um elevado grau de formalização, 

hierarquização e detalhe na sua “estruturação”, com efeitos diretos na respetiva 

“estratégia de operacionalização”, tornando a gestão demasiado centralizada, pouco 

flexível, raramente permeável à intervenção individual dos militares RV/RC e de difícil 

adaptação às mudanças externas de natureza sociocultural e profissional. 

 A questão política, traduzida nas condições proporcionadas em cada ano pela tutela 

(e.g., aspetos normativos; condições orçamentais; efetivos autorizados) tem uma 

influência determinante, direta ou indireta, na operacionalização do modelo; 

 Prevenindo dificuldades na sua utilização, o regime de incentivos ao serviço militar 

em RV/RC constitui um instrumento muito útil para uma boa gestão, por proporcionar 

maior equilíbrio na operacionalização do modelo no âmbito dos clusters recrutar, reter 

e reinserir e por ligar os contextos externo e interno e a perspetiva dos sujeitos. 

 Na procura de soluções devem privilegiar-se respostas de natureza interdisciplinar, 

holística e partilhada, a assumir pela Instituição Militar, pelo poder político e pela própria 

sociedade em geral, porque “a defesa nacional é “responsabilidade de todos os 

portugueses”, uma “tarefa interministerial”, e que deverá resultar numa crescente e 

sistemática “sensibilização” e “formação dos cidadãos” para estas questões” (Santos 

& Sarmento, 2017, p. 15). 

Dos resultados obtidos nesta fase do trabalho de campo obtém-se uma melhor 

clarificação sobre as disfunções que condicionam o processo de profissionalização das 

FFAA Portuguesas, na perspetiva institucional, ao mesmo tempo que reforçam a 

necessidade de pesquisas complementares, designadamente, sobre a perceção dos 

militares dos quadros permanentes em geral em relação à problemática dos militares 

contratados, bem como sobre a perceção dos militares RV/RC em relação às suas 

próprias orientações de carreira e ao locus profissional que, nas suas vidas, atribuem à 

opção militar, tópicos estes que são tratados nos dois capítulos seguintes. 
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9. PERCURSO DOS MILITARES CONTRATADOS NAS FORÇAS ARMADAS 

PORTUGUESAS. ESTUDO QUALITATIVO COMPLEMENTAR 

 INTRODUÇÃO: CONTEXTO E PROBLEMA 

O atual capítulo trata da segunda etapa do trabalho de campo66, cujo contexto geral 

de investigação foi já definido, de onde se salienta a progressiva redução de efetivos 

militares decorrente da atitude política reformadora em relação às FFAA, em resposta 

a mutações no âmbito da segurança e defesa internacional, de natureza geoestratégica, 

tecnológica e operacional, bem como de índole económico-financeira, sociológica e 

cultural. Os dados mostram que a base de recrutamento das FFAA está muito 

fragilizada e, cumulativamente, os resultados das provas de seleção, aplicadas ao 

universo recrutável (cidadãos nacionais entre 18 e 25 anos de idade), espelham quebras 

de qualidade, conduzindo a elevadas taxas de atrição no processo de recrutamento.  

Aos obstáculos ao recrutamento associam-se dificuldades de retenção que têm 

influenciado o funcionamento das FFAA e inibido o retorno do investimento em formação 

e dificuldades na concretização de uma “reinserção” de sucesso, inviabilizando que 

a passagem dos cidadãos pelas FFAA seja uma nítida mais-valia no contexto externo.  

A revisão já efetuada e os resultados do estudo exploratório permitiram a elaboração de 

“proposições de investigação” para esta fase, na qual se pretende obter a perceção das 

chefias diretas e intermédias sobre fatores dos contextos externo e organizacional 

que influenciam a aplicação do modelo de serviço militar RV/RC. Assume-se uma 

estratégia de pesquisa qualitativa (Bryman, 2012), no contexto da descoberta e da prova 

(Guerra, 2006) sobre o estudo de caso já definido, opções estas suportadas na 

necessidade de aprofundamento da investigação. Recorre-se à análise documental do 

enquadramento legal e de conteúdo de tipo categorial dos dados empíricos de um 

questionário sobre uma amostra de oficiais dos três ramos das FFAA. 

                                            
66 Parte do conteúdo deste capítulo deu origem a três artigos científicos, apresentados em conferências 
(Santos & Sarmento, 2018a, 2018b, 2018d) e posteriormente publicados: um foi publicado pela Springer 
(Santos & Sarmento, 2018c) – este artigo foi premiado como melhor artigo de 2019, pelo IUM, na área do 
Comportamento Humano em Contexto Militar, em concurso sobre Ciências Militares; outro foi publicado na 
Revista de Ciências Militares do Instituto Universitário Militar (Santos & Sarmento, 2019c); o terceiro, 
premiado pela Academia Militar em 2018 como melhor artigo em “Gestão de Recursos Humanos e 
Comportamento Organizacional”, foi depois publicado na revista Proelium (Santos & Sarmento, 2019d). 
Decorrente das apresentações públicas e posteriores reflexões, o estudo que suporta esta segunda fase 
do trabalho de campo foi posteriormente revisto e ampliado, sendo agora apresentado num formato mais 
abrangente e consolidado. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  218 

O capítulo está organizado em cinco secções. Após esta introdução, apresenta-se, na 

segunda secção, o referencial teórico e normativo. Na terceira define-se a metodologia 

e o método que suportam a investigação. Na quarta discutem-se os resultados, em 

relação às proposições de investigação previamente definidas e com referência aos 

conceitos estruturantes do modelo e aos níveis de análise. Na quinta e última secção, 

conclui-se sobre os principais resultados, a utilidade desta fase do estudo e a 

continuação da investigação. 

 REFERENCIAL TEÓRICO DO ESTUDO 

 ESTRUTURA GUIA DO ESTUDO 

Considera-se válida a revisão teórica, documental e empírica efetuada, revisitando-se 

alguns conceitos estruturantes (e.g., recrutar, reter e reinserir regime de incentivos, 

mercado de trabalho), bem como teorias e modelos de carreira, que, em conjunto, 

ajudam a explicar a profissão militar e o funcionamento das FFAA. Na Ilustração 30 

mostra-se a estrutura guia deste estudo qualitativo complementar, onde figuram os 

tópicos do referencial teórico e do trabalho de campo para esta fase.  

 

Ilustração 30 - Estrutura guia do estudo qualitativo complementar. (Construção nossa). 
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Na concretização da investigação, as dimensões estruturantes do modelo constituem 

os clusters da análise sobre os quais se procede a um aprofundamento do diagnóstico 

e das formas de intervenção em relação aos principais constrangimentos à consolidação 

do processo de profissionalização das FFAA em Portugal. 

No âmbito das suas várias áreas de intervenção, o regime de incentivos atua como 

um elemento mediador que ajuda à aplicação, no terreno, dos conceitos estruturantes, 

os quais, em conjunto, justificam e ajudam a elucidar sobre as condições, as 

circunstâncias e as dificuldades que rodeiam a estruturação e a gestão da passagem 

temporária dos cidadãos pelas FFAA em prestação de serviço militar. 

A utilização de três níveis de análise permite obter uma perceção mais analítica e 

abrangente do objeto de estudo. O “nível macro” prende-se com o contexto externo e 

as respetivas variáveis (exógenas) e com a influência na construção e na gestão do 

modelo, designadamente no que é controlado pelos órgãos políticos (e.g., medidas 

normativas e orçamentais). O “nível meso” refere-se ao contexto e à atividade 

organizacional, cuja ação condiciona, de uma ou outra forma, a operacionalização do 

modelo, embora este exercício seja também influenciado, direta ou indiretamente, pelo 

poder político, a partir dos orçamentos atribuídos e dos efetivos autorizados em cada 

ano para os ramos das FFAA. O “nível micro” diz respeito aos indivíduos e às razões 

que conduzem ao ingresso nas fileiras, o que justifica a sua maior permanência ou, 

inversamente, o que os leva a sair prematuramente, sendo condicionados, positiva ou 

negativamente, pelo nível meso (de forma direta) e pelo nível macro (de forma indireta). 

 PROPOSIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO E MODELO DE ANÁLISE 

Na sequência da revisão teórica e normativa e do estudo exploratório apresentado no 

capítulo anterior, bem como de alguns artigos já publicados durante o decorrer da 

investigação (e.g., Santos & Sarmento, 2018e, 2019c, 2019d), foram elaboradas 

proposições de investigação (P.I.), expostas no Quadro 36, as quais, sendo coerentes 

com as questões e objetivos de investigação definidos para a tese, servem de referência 

à continuação dos trabalhos de campo. É respeitada a numeração e a sequência 

definida no Capítulo 1, mas não são apresentadas quaisquer proposições relativas às 

orientações de carreira dos militares contratados e aos modelos e experiências de FFAA 

de outros países, dado que estes tópicos são analisados em separado e apresentados 

em capítulos posteriores. 
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Quadro 36 - Proposições de investigação para a segunda fase de campo. 

Perguntas Derivadas (PD) / 
Objetivos Específicos (OE) 

Proposições de Investigação (P.I.) 

PD1 
OE1 

Representações 
sociais nos jovens 
portugueses em relação 
às FFAA e aos assuntos 
de Defesa. 

P.I. 1.1: As FFAA Portuguesas gozam, junto da Sociedade em geral, 
de elevada credibilidade como Instituição; 

P.I. 1.2: As representações sociais prevalecentes sugerem uma 
crescente “desimplicação” (afastamento) dos jovens em relação aos 
assuntos da Defesa Nacional. 

PD2 
OE2 

Variação dos níveis de 
efetivos em RV/RC nas 
FFAA Portuguesas; 
áreas funcionais mais 
carenciadas 

P.I. 2.1: Em cada ano civil existe um controlo político por parte da 
tutela sobre os “efetivos autorizados” e sobre o número de 
“ingressos” RV/RC autorizados; 

P.I. 2.2: Verifica-se uma redução de efetivos RV/RC, sendo que as 
áreas funcionais mais carentes se reportam a funções de maior 
complexidade tecnológica e/ou de maior mobilidade geográfica e 
exigência operacional. 

PD3 
OE3 

Fatores do contexto 
externo que 
condicionam a obtenção 
e a retenção de militares 
RV/RC nas FFAA 
Portuguesas. 

P.I. 3.1: A dimensão demográfica (enfraquecimento da base de 
recrutamento) condiciona desfavoravelmente a obtenção de militares 
RV/RC para as FFAA, o que conduz a dificuldades no preenchimento 
das vagas atribuídas pela tutela (efetivos autorizados) em cada ano; 

P.I. 3.2: A dimensão política influencia a capacidade de recrutamento 
e de retenção de militares contratados nas FFAA; 

P.I. 3.3: As dimensões sociocultural (e.g., escolaridade), geracional 
e geográfica condicionam a obtenção e a retenção de militares nas 
FFAA em RV/RC. 

PD4 
OE4 

Fatores do contexto 
organizacional 
(interno) que 
condicionam a obtenção 
e a retenção de militares 
RV/RC nas FFAA 
Portuguesas. 

P.I. 4.1: A estratégia de comunicação entre as FFAA e o mercado de 
trabalho para a captação de voluntários não está articulada e 
apresenta uma eficácia insuficiente; 

P.I. 4.2: As caraterísticas do contexto militar e o tipo de acolhimento 
e posterior acompanhamento dos cidadãos nas FFAA condicionam 
negativamente os níveis de recrutamento e de retenção de efetivos, 
com enfoque nas áreas funcionais com grande valor de mercado, 
onde se verifica maior mobilidade geográfica e compromisso físico / 
atividade operacional. 

PD5 
OE5 

Motivos de ingresso 
nas FFAA Portuguesas 
para os RV/RC. 

P.I. 5: Os motivos que conduzem ao ingresso nas FFAA Portuguesas 
em RV/RC têm refletido uma ligeira prevalência da perspetiva 
institucional (vocacional) em relação à perspetiva ocupacional. 

PD6 
OE6 

Motivos da saída 
prematura das FFAA 
Portuguesas de militares 
RV/RC. 

P.I. 6.1: Os motivos que conduzem à saída prematura dos militares 
contratados prendem-se, principalmente, com fatores de natureza 
ocupacional / instrumental; 

P.I. 6.2: Os motivos de saída prematura podem estar associados a 
expetativas não correspondidas que, no limite, conduzem a uma 
prévia perceção de quebra do contrato psicológico; 

P.I. 6.3: As saídas prematuras condicionam o funcionamento das 
FFAA, pela carência inesperada e pelo consequente retorno 
insuficiente do investimento efetuado em formação. 

PD8 
OE8 

Capacidade de 
intervenção do MDN e 
das FFAA no processo 
de reinserção 
socioprofissional. 

P.I. 8: O MDN e as FFAA Portuguesas têm demonstrado uma 
limitada capacidade de intervenção no apoio à reinserção 
socioprofissional dos ex-militares RV/RC, aspeto que tem sido 
agravado com os constrangimentos orçamentais. 

Fonte: Construção nossa, a partir do desenvolvimento da investigação e de artigos publicados pelo investigador 

durante este período (e.g., Santos, 2015; Santos & Sarmento, 2017, 2018e, 2019b, 2019c, 2019d, 2020b).
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Tomando como referência as proposições de investigação, os conceitos estruturantes (dimensões) do modelo e vários indicadores já 

observados, foi elaborado um modelo de análise para esta fase da investigação, o qual se apresenta na Ilustração 31. 

 

Ilustração 31 - Modelo de análise. (Construção nossa).
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A conceptualização relaciona as entidades intervenientes e os principais conceitos 

com as proposições de investigação que resultaram da revisão e do estudo exploratório. 

Os conceitos estão associados a dimensões de análise, componentes e indicadores, 

como se apresenta na Ilustração 31. Com as dimensões (conceitos estruturantes) do 

modelo avalia-se, na perspetiva de uma amostra de oficiais, a situação atual e estudam-

se soluções possíveis para as dificuldades encontradas, com particular enfoque nos 

fatores do contexto externo e nos fatores organizacionais. Os Indicadores, que surgem 

agrupados por categorias, operacionalizam os conceitos e avaliam as dimensões 

previamente referidas, de forma a confirmar e a consolidar as grandes asserções 

metodológicas do estudo exploratório e as subsequentes proposições de investigação. 

Nesta fase do estudo, a “reconstrução”, materializada em medidas de intervenção, 

apoia-se na “revisão empírica” efetuada e na “construção empírica” que decorre da 

análise e da discussão do material empírico obtido nos inquéritos aplicados aos oficiais. 

 METODOLOGIA E MÉTODO 

 METODOLOGIA: SELEÇÃO DAS OPÇÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Em termos metodológicos, nesta fase de campo recorre-se prioritariamente a uma 

“estratégia de investigação qualitativa” (Bryman, 2012) e a um “estudo de caso” 

(Saunders et al., 2009; Yin, 2014). São definidas proposições de investigação, já 

apresentadas, que servem de referência ao estudo. São utilizados, de forma combinada, 

o raciocínio indutivo e o dedutivo (Carvalho, 2009), sendo a pesquisa concretizada no 

contexto da descoberta e da prova (Guerra, 2006). Foram definidas categorias a priori 

e assumida a possibilidade de categorias emergentes (Bardin, 1977). 

Em conformidade com a estratégia de investigação, opta-se por um posicionamento 

ontológico e epistemológico de pendor construtivista e interpretativista (Bryman, 2012; 

Creswell, 2013; Denzin & Lincoln, 2013), nos termos em que foi já definido (Bryman, 

2012), salvaguardando o indispensável “distanciamento” do investigador em relação ao 

objeto de estudo durante o processo de investigação (Flick, 2005). As opções 

metodológicas justificam-se com a intenção de obter-se uma compreensão mais rica e 

aprofundada do fenómeno, analisando a realidade social a partir da perceção dos 

participantes, com ênfase no seu significado (Denzin & Lincoln, 2013, pp. 9, 17). 
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 MATERIAL E MÉTODO 

 AMOSTRAGEM E INSTRUMENTAÇÃO  

Os participantes nesta fase do estudo constituem uma amostra do universo de militares 

da categoria de oficiais, todos dos quadros permanentes dos três ramos das FFAA. 

Trata-se, no entanto, de uma amostra de proximidade, não probabilística, obtida no 

Instituto Universitário Militar, onde todos os participantes estavam na altura colocados, 

na qualidade de discentes ou docentes. Na Tabela 12 estão representadas as principais 

caraterísticas socioprofissionais dos 69 inquiridos que constituem a amostra apurada. 

Tabela 12 - Caraterização socioprofissional dos 69 participantes da amostra. 

Caraterização socioprofissional da amostra 

Género Masculino: n=56 (81,2%). Feminino: n=13 (18,8%). 

Faixa etária Entre 31 (1.º Tenente/Capitão) e 55 anos (Capitão-de-mar-e-guerra / Coronel). 

Ramo das FFAA Marinha: n=18 (26,1%)     Exército: n=30 (43,5%)   Força Aérea: n=21 (30,4%) 

Posto 

1.º Tenente 

/ Capitão 

(n=32; 46,4%) 

Capitão-tenente / 
Major 

(n=18; 26,1%) 

  Capitão-de-fragata/ 

   Tenente-coronel 

(n=3; 4,3%) 

Capitão-de-mar-e-
guerra / Coronel 

(n=16; 23,2%) 

Função atual Discente do IUM (vários cursos): 55 (79,7%). Docente do IUM: 14 (20,3%). 

Colocação atual Instituto Universitário Militar: 69 (100%) dos inquiridos. 

Tempo de 
serviço 

Entre os 10 anos (1.º Tenente/Capitão) e os 30 anos de serviço efetivo (Capitão-de-
mar-e-guerra / Coronel). 

Experiência 
profissional 

Experiência de comando / chefia de tropas: 69 (100%) dos inquiridos. 

Fonte: Construção nossa a partir de Santos e Sarmento (2019d). 

Na recolha de dados utilizou-se um inquérito por questionário, de perguntas abertas, 

enviado a 227 oficiais, tendo sido obtidas 74 (32,60%) respostas. Depois de analisadas, 

deram origem a 69 conjuntos válidos. O questionário67 foi lançado através de uma 

plataforma digital do IUM, que esteve ativa entre fevereiro e outubro de 2017. 

Da estrutura do questionário consta um ponto prévio, que elucida sobre a utilização 

dos dados recolhidos (exclusivamente de âmbito académico e do projeto), o anonimato 

dos participantes e a confidencialidade da informação (garantidos na íntegra ou na 

dimensão do pretendido). O corpo do questionário, com 29 perguntas repartidas por 

nove agrupamentos, está organizado em duas partes, a primeira destinada à recolha de 

dados demográficos e a segunda às perguntas sobre o tema da investigação. A Parte I 

tem três agrupamentos (dados biográficos, dados socioprofissionais e experiência 

                                            
67 O questionário integra-se no Projeto de Investigação já antes referido, sob a direção do doutorando.  
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profissional) e a Parte II tem seis perguntas sobre a investigação: (1) representações 

sociais sobre as FFAA e avaliação da atratividade da carreira militar em geral; (2) 

estratégia de comunicação entre FFAA e mercado de trabalho; (3) recrutamento de 

cidadãos para o regime de contrato; (4) retenção de militares em regime de contrato; (5) 

reintegração socioprofissional dos ex-militares do regime de contrato; e (6) outros 

aspetos. A versão completa pode ser consultada no Apêndice H. 

 RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS. PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO ESPECÍFICO 

Após a validação do inquérito por quatro participantes, com experiência em gestão de 

recursos humanos em contexto militar (todos oficiais superiores, um do Exército, um da 

Marinha e dois da Força Aérea), e posterior pré-teste, com a ajuda de outros três oficiais 

superiores (um de cada ramo, docentes no IUM), elaborou-se a versão final, destinada 

a ser enviada aos oficiais que constituíam a amostra. Depois de obtidas as devidas 

autorizações institucionais (ao nível do Comando do IUM, da Direção de Ensino e da 

Direção de Cursos), os participantes foram contactados por correio eletrónico, a quem 

foi enviado um link para acesso e preenchimento do questionário. As respostas foram 

automaticamente canalizadas para uma base de dados em Excel, aberta durante nove 

meses (entre fevereiro e outubro de 2017). Para o preenchimento do questionário foi 

inicialmente definido o limite de 45 minutos, mais tarde reajustado para 90 minutos, por 

ter havido solicitações diretas para alargamento do tempo. 

Depois de uma primeira leitura e avaliação geral do material obtido, foram excluídos os 

participantes com respostas muito incompletas e que não apresentavam mais-valia para 

o estudo. Após apuradas as respostas válidas (69), foram objeto de “análise de 

conteúdo”, de natureza “categorial” ou “temático” (Bardin, 1977). Por se admitir que a 

frequência com que os “temas” aparecem nas respostas decorre da importância 

atribuída pelos participantes, assumiu-se como significativo a regularidade da sua 

aparição (ocorrências), pressupondo que todos os itens tinham à partida idêntico valor. 

No âmbito de cada pergunta, o material empírico foi organizado e sistematizado com o 

apoio de grelhas de análise com a configuração de quadros de múltiplas entradas. 

Para a categorização e a contagem das ocorrências (frequências), foi selecionada a 

palavra-chave (ou palavra-tema) como a unidade de registo primária da informação e 

a frase (in vivo) como a unidade de contextualização.  
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A categorização a priori foi construída a partir do referencial teórico, da revisão dos 

estudos dos ramos das FFAA e do MDN e das proposições de investigação elaboradas 

na sequência do estudo exploratório. Os resultados do aprofundamento da análise de 

conteúdo decorrente da categorização a priori e da inclusão de algumas categorias 

emergentes foram inseridos em cinco agrupamentos temáticos, similares aos cinco 

primeiros grupos da Parte II do questionário antes referidos. 

Posteriormente, os três primeiros agrupamentos foram reunidos num único, constituindo 

três agrupamentos finais, correspondentes aos conceitos estruturantes do modelo, 

outrora definidos – recrutamento, retenção e reinserção. Os agrupamentos temáticos 

finais foram posteriormente cruzados com os níveis “macro”, “meso” e “micro”, o que 

permitiu sistematizar melhor a perceção dos participantes sobre a influência das 

variáveis do contexto externo e do contexto organizacional no modelo, à semelhança da 

metodologia seguida na parte final do estudo exploratório. 

 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS 

Nesta secção apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos na análise de 

conteúdo às respostas do questionário, os quais estão estruturados em dimensões, 

categorias, subcategorias e indicadores (unidades de registo e unidades de contexto). 

Por questões de gestão de espaço e sistematização da informação, não são mostrados 

os resultados parciais no âmbito de cada pergunta, sendo apenas expostos os 

respetivos agrupamentos. Os resultados são organizados por dimensões (recrutamento, 

retenção e reinserção) e níveis de análise (macro, meso e micro), com referência aos 

“constrangimentos” (diagnóstico) e a “medidas de intervenção” sobre a estruturação 

e a forma de operacionalizado do modelo. As proposições de investigação assumidas 

para esta fase são avaliadas a partir da discussão integrada final dos resultados. 

Para uma melhor integração vertical e horizontal da informação, em favor de uma 

compreensão mais aprofundada da realidade sobre os militares contratados das FFAA 

Portuguesas, procede-se, durante a análise e discussão dos resultados desta fase de 

campo, a um permanente balanceamento e comparação com os pressupostos da 

revisão teórica, normativa e empírica efetuada e com os resultados do estudo 

exploratório (estes, de alguma forma, estão globalmente representados nas proposições 

de investigação e no modelo de análise). 
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 CONSTRANGIMENTOS AO RECRUTAMENTO 

Apresenta-se e discute-se de seguida, sob a referência geral “recrutamento”, o essencial 

da análise de conteúdo dos três primeiros conjuntos de perguntas da II Parte do 

questionário, o que remete para (1) as representações sociais sobre as FFAA e a Defesa 

Nacional e a avaliação da atratividade da carreira militar, (2) as estratégias e 

mecanismos de relação-comunicação entre as FFAA e o mercado de trabalho, e (3) o 

processo de recrutamento e seleção para o regime de contrato. 

Os resultados da análise do material empírico recolhido no âmbito destes agrupamentos 

(num total de dez perguntas), depois de cruzados com os níveis de análise macro, meso 

e micro, deram origem à categorização da dimensão “recrutamento”, como se apresenta 

na Ilustração 32. 

 

Ilustração 32 - Categorização da dimensão “recrutamento”. (Construção nossa, adaptado e aumentado, a partir de 

Santos & Sarmento, 2019d, p. 18). 
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 NÍVEL MACRO DE ANÁLISE: CONTEXTO EXTERNO 

A análise de conteúdo situa, no nível macro, duas sub-dimensões do “recrutamento” – 

“representações sociais sobre as FFAA” e “outros fatores do contexto externo” –, a que 

estão associadas categorias e subcategorias e respetivos indicadores. 

9.4.1.1.1. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE AS FORÇAS ARMADAS: 
IMAGEM GERAL, ATRATIVIDADE E CARREIRA 

A sub-dimensão “representações sociais sobre as FFAA”, conta, como resultado da 

análise de conteúdo, com 79 ocorrências68, distribuídas por três categorias: “imagem 

geral” das FFAA, “atividade das FFAA” e “carreira militar” (Ilustração 33). 

 

Ilustração 33 - Representações sociais sobre as FFAA. (Construção nossa, adaptado e aumentado, 

a partir de Santos & Sarmento, 2019c, p. 118). 

                                            
68 O número de ocorrências não tem, aqui, necessariamente, uma relação direta com o número de 
respondentes, podendo cada participante fazer referência mais que uma vez a um determinado tópico. 
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Esta categorização decorre da análise das respostas ao primeiro grupo de perguntas do 

questionário: (i) “imagem geral que os jovens têm das FFAA”; (ii) “interesse dos jovens 

pelos assuntos de defesa e de natureza militar” e (iii) “atratividade da carreira militar 

para os jovens portugueses em geral”. Está associada à questão derivada 1 e ao 

objetivo específico 1 e às respetivas proposições de investigação (Quadro 36). 

Os resultados agregados das duas primeiras categorias e respetivas unidades de 

registo e de contexto traduzem ambiguidade: os participantes admitem que os militares 

RV/RC têm uma “imagem geral” das FFAA que é “positiva” e “favorável” (19 ocorrências 

favoráveis e 11 desfavoráveis), mas têm reservas sobre a sua “necessidade”, 

“aplicabilidade” e “eficácia” (11 ocorrências favoráveis e 9 favoráveis) e desconhecem 

aspetos essenciais da sua “atividade” (24 ocorrências). Este reduzido “conhecimento” 

dos militares sobre a “atividade das FFAA” e a sua representação, “mal definida” ou 

“deturpada”, pode ter contribuído para o pendor mais negativo de algumas perceções. 

Da análise da categoria “carreira nas FFAA”, resultam as subcategorias “atratividade” 

e “expetativas de ingresso nas FFAA”, assumindo-se maior tendência de ocorrências 

negativas, pelo “desinteresse” e reduzidas “vantagens” e baixa possibilidade de acesso. 

Uma análise mais fina da subcategoria “atratividade” da carreira militar em RC confirma 

a tendência negativa da posição dos militares RV/RC, observada pela perceção dos 

inquiridos (46 ocorrências desfavoráveis versus 8 favoráveis), conforme Ilustração 34. 

 

Ilustração 34 - Atratividade da carreira militar em regime de contrato. (Santos & Sarmento, 2019c, p. 119). 
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Os participantes que percecionam a atratividade da carreira em RC como “desfavorável” 

ou “muito desfavorável” reforçam a ideia de que esta tendência pode também ser 

influenciada pelo reduzido conhecimento sobre a “atividade militar”, o que estará a ser 

agravado pela “dificuldade” que as FFAA têm demonstrado em projetar externamente a 

“imagem institucional” e a “oferta de trabalho”. 

Salientam-se, de seguida, algumas das unidades de contexto mais significativas em 

relação aos indicadores (unidades de registo) assinalados na Ilustração 34, a partir de 

três tipos de perspetivas (indicadores): favorável, neutral e desfavorável. 

1) Perspetiva favorável (inclui os indicadores “favorável” e “muito favorável”): 

[…] as condições contratuais ao nível do RC são excelentes e sem paralelo no mercado 

de trabalho para o público-alvo em questão …; 

[Em relação aos jovens que ingressam nas Forças Armadas] […] haverá 

essencialmente duas visões […]: uma, mais pragmática, relacionada com a oportunidade 

de emprego; outra, mais idealizada, ligada à aventura, aos desafios, à possibilidade de 

viajar. 

Tirando casos de desemprego e dificuldades económicas, a atração prende-se com 

a possibilidade de estudar. 

2) Perspetiva neutral: 

A atratividade da carreira militar é muito influenciada pela situação de emprego do 

mercado de trabalho do país […]. Se o mercado de trabalho estiver difícil, os jovens 

procuram a carreira militar. No caso de haver oferta no mercado de trabalho, os jovens 

preferem outro tipo de carreira. 

3) Perspetiva desfavorável (indicadores “desfavorável” e “muito desfavorável”):  

[…] a atratividade é baixa, bem patente nas dificuldades de recrutamento transversais 

aos diferentes ramos; 

Não são uma opção de carreira para a vida. A dita globalização abre-lhes outros 

horizontes em proporção à dimensão do nosso território; 

[…] sem incentivos técnico-profissionais relevantes a médio/longo prazo; 
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A atratividade é pouca pois existem fatores determinantes como os vencimentos, o 

facto de estar longe de casa, a progressão lenta. 

De forma sintética, resumindo a “perspetiva desfavorável”, os participantes consideram 

que a carreira militar é, de uma forma geral, “pouco atrativa para os cidadãos, surgindo 

“como uma “coisa” à parte em relação ao mercado de trabalho” (Santos & Sarmento, 

2019d, p. 19). 

As asserções do estudo em relação às representações sociais sobre as FFAA, nas 

vertentes institucional e profissional, suportadas nas unidades de registo e de contexto, 

permitem confirmar as grandes tendências observadas em pesquisas anteriores (e.g., 

Carreiras, 2009; CPAE, 2016; DGRDN, 2017), embora aqui seja superior a valoração 

atribuída aos problemas relacionados com o elevado desconhecimento da atividade 

militar e com a reduzida atratividade da carreira militar em regime de contrato. 

9.4.1.1.2. OUTROS FATORES ASSOCIADOS AO CONTEXTO EXTERNO 

A segunda sub-dimensão do “recrutamento”, inserida no nível macro de análise sob a 

designação de “outros fatores do contexto externo” (Ilustração 32), conta com 38 

ocorrências resultantes da análise de conteúdo, distribuídas por quatro categorias: (1) 

demografia; (2) ação política; (3) mercado de trabalho externo às FFAA (concorrência e 

dinamismo); e (4) sistema de incentivos. A categorização desta sub-dimensão refere-se 

ao conteúdo das respostas ao terceiro grupo de perguntas, que inclui quatro tópicos de 

investigação: (i) “principais problemas e/ou disfunções responsáveis pela insuficiente 

capacidade de recrutamento”; (ii) “como as dificuldades afetam os ramos”; (iii) “medidas 

para ultrapassar as dificuldades”; e (iv) “atualidade do sistema de incentivos”. Os 

primeiros três tópicos estão associados às perguntas derivadas 2 e 3 e às 

proposições de investigação 2.1 e 3.1, 3.2 e 3.3. O quarto (11 ocorrências: 28,95%), 

com implicações nas três grandes dimensões do modelo, é abordado posteriormente. 

Da categoria “demografia” (5 ocorrências: 13,16%), destacam-se as subcategorias 

“pirâmide etária”, “envelhecimento da população” e enfraquecimento da “base de 

recrutamento”. Da categoria “ação política” (9 ocorrências: 23,68%) sublinha-se o 

“quadro legal” desatualizado, o “posicionamento político” em relação a “orçamentos” e 

“efetivos”, o fraco reconhecimento pelas FFAA, o “problema real” do regime de contrato 

não assumido em toda a sua extensão e a necessidade de “valorização das FFAA”. A 
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“concorrência do mercado de trabalho externo às FFAA” (13 ocorrências: 34,21%), 

versus o valor do mercado de trabalho interno às FFAA, traduz-se em: “competitividade 

do mercado de trabalho civil”; FFAA como “opção de recurso” de emprego; e opção 

militar com “menores incentivos” e “menores vantagens económicas e sociais”. 

Uma perceção integrada da análise da sub-dimensão “outros fatores do contexto 

externo”, com base nas unidades de registo e de contexto, permite observar que: (1) 

existe uma situação de fragilidade nacional em relação ao universo de cidadãos 

recrutáveis para as FFAA (“demografia”); (2) o controlo político das principais variáveis 

internas, sobre o modelo normativo e a sua operacionalização, deixa pouca margem à 

atuação das FFAA no âmbito do recrutamento, sendo criticada a corresponsabilidade 

da tutela sobre a imagem externa da Instituição Militar e a (limitada) atratividade das 

FFAA (“ação política”); e (3) o mercado de trabalho externo às FFAA, pela maior 

atratividade e vantagens sociais e económicas, reduz a oferta militar a uma mera “opção 

de recurso” (“concorrência do mercado de trabalho externo às FFAA”). 

 NÍVEL MESO DE ANÁLISE: CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

O nível organizacional de análise sobre a dimensão “recrutamento” é expresso em 

duas sub-dimensões “estratégias e mecanismos de relação-comunicação” e “outros 

fatores do contexto organizacional”, que agregam, em conjunto, oito categorias 

(Ilustração 32), aqui sumariamente apresentadas e discutidas. As duas sub-dimensões 

estão associadas à pergunta derivada 4 e às proposições de investigação 4.1 e 4.2, 

relativas à dimensão “recrutamento”. 

9.4.1.2.1. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO COM O MERCADO DE 

TRABALHO 

As “estratégias e mecanismos de relação-comunicação” entre as FFAA e o mercado 

de trabalho, com referência à divulgação da imagem e da oferta de trabalho, são 

percecionados como determinantes no “recrutamento” (83 ocorrências). Inclui quatro 

categorias: (1) perceção geral sobre a estratégia, (2) estrutura orgânica, (3) 

operacionalização da estratégia, e (4) eficácia / consequências da estratégia. 

A “perceção geral sobre a estratégia” (36 ocorrências: 43,37%) traduz-se numa 

situação global desfavorável (26 desfavoráveis contra 10 favoráveis). As ocorrências 

desfavoráveis suportam-se numa estratégia “mal definida e mal estruturada”, “pouco 
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profissional”, “pouco inovadora” e “pouco agressiva e ambiciosa”. As ocorrências 

favoráveis acolhem uma estratégia “bem desenhada”, “positiva”, “adequada” e “atrativa”. 

Da análise à “estrutura orgânica” (segunda categoria) resultam três subcategorias 

(estrutura de apoio; grau de articulação; e corresponsabilidades), que, em conjunto, 

totalizam 13 ocorrências (15,66%), de que se destacam os seguintes indicadores: uma 

“orgânica de suporte diferente” e “não articulada” entre os ramos; “atribuições em 

acumulação”; e insuficiente “compromisso das instâncias superiores”.  

Da análise da “operacionalização da estratégia” (19 ocorrências: 22,89%) resultam 

quatro subcategorias e várias unidades de registo relativas a quatro indicadores: (1) é 

utilizada a “’prata’ da casa”, com “pouca especialização” (“know-how”); (2) os públicos-

alvo não são bem definidos e há escassez de “ações precoces” junto de universos mais 

novos (“momentos”); (3) deve haver “envolvimento dos pais” e da “população” em geral 

(“públicos-alvo”); e (4) “não há uniformidade nas mensagens” e nos “meios utilizados”, 

oscilando entre “iniciativas tradicionais” e “redes sociais” e “tecnologias de informação 

e comunicação”, cuja aposta é muito limitada (“meios/formatos de divulgação”). 

A “eficácia” / “consequências da estratégia” (15 ocorrências: 18,07%) é expressa em 

três subcategorias, na sua maioria de pendor negativo: (1) uma “má divulgação” e “oferta 

limitada”, que “não chega aos destinatários”, “falha os públicos-alvo” e não reflete a 

“essência das FFAA” (“mensagem”); (2) tem “falhas na execução” e utiliza “meios 

inadequados” (“execução”); e (3) cujo desfecho se traduz numa atuação insuficiente, 

“ineficiente” ou “pouco efetiva” e, por isso, com “fracos resultados” (“resultados”). 

9.4.1.2.2. OUTROS FATORES DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

Da análise do contexto interno sobre o “recrutamento” (nível meso) obtiveram-se, em 

relação à sub-dimensão “outros fatores do contexto organizacional” cinco categorias 

(78 ocorrências): (1) divulgação da oferta de trabalho; (2) processo de recrutamento; 

(3) perfil de seleção; (4) acolhimento inicial nas fileiras; e (5) condições financeiras. 

A “divulgação da oferta de trabalho” (13 ocorrências: 16,67%) é explicitada por várias 

unidades de registo de pendor negativo: “divulgação deficiente, vaga e pouco dirigida”; 

mensagem “pouco objetiva, insuficiente”, “não articulada” e “pouco consequente”; real 

“dificuldade em comunicar”; e “desconexão com o mercado de trabalho” e “ineficácia”.  
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As caraterísticas do “processo de recrutamento” (24 ocorrências: 30,76%) são a 

categoria mais importante, revelando excessiva “burocratização”, elevados “tempos de 

resposta” entre o ato da candidatura e a seleção e reduzida “qualidade da informação” 

prestada, constituindo uma “falha crítica” do processo. 

O “perfil de seleção” (14 ocorrências: 17,95%) suscita ajustes: quando o perfil do 

“candidato médio” é cotejado com o “perfil de seleção”, verifica-se um gap em “condição 

física” e “aptidão médica” (e.g., visão, audição). Face às elevadas taxas de atrição, 

alguns participantes assumem a convicção que se trata de um “referencial obsoleto e 

sem ligação ao mercado de trabalho atual, por excluir uma elevada quantidade de 

candidatos” (Santos & Sarmento, 2019d, p. 20).  

O “acolhimento inicial nas fileiras” (13 ocorrências: 16,67%), mais discutido nos 

últimos quatro anos, refere-se aos “primeiros contactos” do cidadão com as FFAA 

(“primeira impressão”) e às “condições de habitabilidade” e “bem-estar” proporcionadas 

durante a formação inicial, tendo impacto na decisão de ingresso definitivo nas fileiras. 

As “condições financeiras” (14 ocorrências: 17,95%) constituem importante 

constrangimento ao recrutamento, com maior incidência na atratividade da categoria de 

praças, em relação ao que os inquiridos consideram que precisa ser ultrapassado. 

 NÍVEL MICRO DE ANÁLISE: CONTEXTO INDIVIDUAL 

Do nível micro de análise, destacam-se três sub-dimensões do “recrutamento”: (1) 

perceção sobre as caraterísticas do contexto militar/vida militar; (2) perfil dos candidatos; 

e (3) razões de ingresso nas FFAA (Ilustração 32). O essencial da análise da “perceção 

sobre as caraterísticas do contexto militar / vida militar” (19 ocorrências) revela que 

o “posicionamento cultural das FFAA” e os sacrifícios e regras da “carreira militar” “têm 

um impacto negativo, afastando muitos candidatos da opção militar por corporizarem 

uma realidade muito distinta das rotinas habituais do cidadão comum, sendo a “opção 

militar” percebida frequentemente como “difícil de suportar”” (Santos & Sarmento, 

2019d, p. 20). 

A sub-dimensão “perfil dos candidatos” (com 15 ocorrências) surge associada a quatro 

categorias: (1) perfil geracional; (2) perfil sociocultural; (3) perfil geográfico; e (4) perfil 

físico-psicológico. O “perfil geracional” (e.g., gerações “Y” e “Z”) e o “perfil 

sociocultural” tendem a influenciar a tomada de decisão, afastando muitos jovens da 
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opção militar, dada a reserva em “aceitar privações e dificuldades”, que se somam ao 

“desinteresse” e a um “choque de ideais” em relação ao contexto militar, aspetos que 

os participantes atribuem à insuficiente “cultura de defesa” e à reduzida “consciência de 

cidadania”. Do “perfil geográfico” (com 6 ocorrências), sublinha-se a sua influência no 

recrutamento, determinando os maiores nichos de mercado (centros urbanos) e uma 

perceção negativa se ao ingresso nas fileiras corresponder um “afastamento geográfico” 

do grupo social “mais próximo” e uma maior “distância à área de residência”, situação 

agravada pela necessidade de “suportar as viagens” com uma “reduzida remuneração”. 

O “perfil físico-psicológico” (com 9 ocorrências) remete para uma condição média do 

cidadão comum inferior aos standards estabelecidos para a seleção, em relação ao que, 

dada a elevada taxa de atrição, leva alguns participantes a sugerirem que as provas de 

aptidão e condição física sejam diferentes, por áreas funcionais (“especialidades”) de 

destino, ou que sejam realizadas apenas “depois da primeira parte da formação inicial”. 

As “razões de ingresso” nas FFAA surgem associadas a três categorias: (1) razões de 

ordem vocacional; (2) razões de ordem ocupacional; e (3) âncoras de carreira. A 

perceção dos participantes confirma a proposição de investigação 5., pela prevalência 

ligeira das razões “vocacionais” sobre as “ocupacionais”. Porém, quando as 

expetativas de ingresso se confrontam com a perceção das “caraterísticas do contexto 

militar / da vida militar”, decorrente dos primeiros contactos, o resultado configura uma 

“seleção” por conduzir a um autoafastamento de elevado número de cidadãos. 

A avaliar pela perceção dos inquiridos, para além da “aventura” e do tipo de “atividades” 

ligadas às FFAA, a necessidade de ter “emprego garantido”, “estabilidade profissional” 

e “estabilidade familiar” parecem ter particular significado para os cidadãos que optam 

pelo RV/RC. A estes indicadores estão associadas duas “âncoras de carreira” (Schein, 

1993), o “puro desafio” e a “segurança e estabilidade” como “razões de ingresso nas 

FFAA”, aspetos que são posteriormente confrontados com os resultados do Capítulo 10.  

 CONSTRANGIMENTOS NA RETENÇÃO 

Discutem-se agora os “fatores que influenciam a retenção” dos militares contratados 

nas FFAA, relativos ao quarto agrupamento de perguntas da II Parte do questionário, 

remetendo para as perguntas derivadas 2, 3, 4 e 6 e as proposições de investigação 

2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.2, 6.1, 6.2 e 6.3. Para a exposição das categorias, subcategorias e 

indicadores, adota-se a metodologia utilizada na categorização do “recrutamento”. 
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Na Ilustração 35 apresenta-se a organização geral da categorização que resulta da 

análise de conteúdo à dimensão “retenção”, com referência aos três níveis de análise. 

 

Ilustração 35 - Categorização da dimensão “retenção”. (Construção nossa, adaptado e aumentado, a partir de Santos 
& Sarmento, 2019d, p. 21). 

 NÍVEL MACRO DE ANÁLISE 

No âmbito da dimensão “retenção”, o nível macro de análise refere-se à influência das 

variáveis do contexto externo sobre a operacionalização do modelo e à forma como 

essa influência condiciona a permanência dos militares RV/RC nas fileiras dos ramos 

das FFAA. Da análise de conteúdo resulta a distribuição da dimensão “retenção” por 

três categorias: (1) ação política; (2) mercado de trabalho externo às FFAA 

(concorrência); e (3) sistema de incentivos. Embora, como se observa, a escolha das 

categorias não respeite integralmente um dos princípios da categorização (a 

exclusividade) quando se cruzam as dimensões “recrutamento” e “retenção”, a 

sobreposição justifica-se pela dificuldade e inutilidade prática de os inquiridos e a própria 

organização militar separarem estas duas dimensões em termos de causas e efeitos. 

São frequentemente apresentadas como “duas faces da mesma moeda”, 

condicionando-se mutuamente e concorrendo, em conjunto, para garantir o principal 
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objetivo da gestão de recursos humanos nas FFAA: o número adequado de efetivos 

militares contratados para o funcionamento organizacional e o cumprimento dos 

compromissos de Defesa assumidos por Portugal. 

As categorias “ação política” (7 ocorrências: 23,33%) e “concorrência do mercado de 

trabalho externo às FFAA” (13 ocorrências: 43,34%) materializam a influência que 

estes dois fatores exercem sobre a organização militar, tida como uma continuação do 

efeito sobre o processo de recrutamento, cujos constrangimentos inibem o aumento do 

número de efetivos e a sua fixação nas fileiras por um lapso de tempo que permita o 

retorno do investimento em formação. São apontadas, entre outras razões, os parcos 

“orçamentos atribuídos” e o facto de não estar concretizada a possibilidade da “extensão 

do tempo de permanência até 18 anos de serviço” para algumas áreas funcionais. Estes 

aspetos dificultam a fixação dos militares contratados, dada a “concorrência feroz do 

mercado de trabalho” externo às FFAA, expressa em “outras oportunidades na vida civil” 

atraentes e na “opção forças de segurança” (GNR e PSP). O “sistema de incentivos” 

(10 ocorrências: 33,33%), pelas razões atrás aduzidas, é abordado posteriormente. 

 NÍVEL MESO DE ANÁLISE 

Ao nível meso de análise estão associadas, conforme registado na Ilustração 35, 

várias categorias (num total de 224 ocorrências): (1) caraterísticas do contexto militar; 

(2) informação e comunicação interna; (3) acompanhamento nas fileiras; (4) condições 

financeiras; (5) condições de trabalho e de habitabilidade; (6) unidade de colocação do 

militar (distância ao local de residência); (7) gestão de competências; (8) valorização 

escolar e profissional; e (9) desenvolvimento de carreira; e (10) outras categorias (três). 

As “caraterísticas do contexto militar” (12 ocorrências: 5,36%), quando cotejadas com 

o perfil geracional dos jovens, revelam, como na decisão de ingresso nas FFAA, 

“dificuldades de adaptação” pela “exigência física” e “disponibilidade mental” requeridas, 

onde os “sacrifícios e limitações” da “condição militar” e as “regras” a cumprir 

materializam uma realidade “diferente” e “singular” no mercado de trabalho. A situação 

é mais crítica e motivo de desistência quando, na expressão de um participante, há a 

perceção de que “foi "vendido" um produto que não corresponde à realidade”. 

A qualidade da “informação e comunicação interna” (7 ocorrências: 3,13%) é apenas 

pontualmente percecionada como “crítica” por alguns participantes, não tendo a 

expressão que se previa (uma das categorias a priori). No entanto a “falta de 
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esclarecimento inicial” antes do ingresso nas FFAA, sobre a realidade militar em geral 

e sobre as “condições de prestação de serviço” militar em RV/RC, conduz, numa 

primeira fase, a um gap entre “expetativas” e “realidade encontrada” e, numa segunda 

fase, a dificuldades de “adaptação [acomodação] das expetativas” ao novo contexto. 

Alguns participantes observam que, cumulativamente, existe um “inadequado” 

“acompanhamento nas fileiras” dos militares RV/RC (7 ocorrências: 3,13%), tornando 

a “gestão das expetativas” numa tarefa “individual” e isolada. Referem, igualmente, que 

há a perceção, por parte dos militares RV/RC, de uma “acentuada mudança de postura” 

entre o acolhimento no ato da formalização da candidatura e, mais tarde, no “tratamento 

nos primeiros contactos” com o contexto militar real. 

As “condições financeiras” (34 ocorrências: 15,18%) surgem também aqui como uma 

das categorias mais cotadas do nível meso de análise, destacando-se o “vencimento 

reduzido” no início do contrato e o “baixo salário” atribuído à categoria de praças RV/RC. 

As “condições de trabalho e de habitabilidade” (38 ocorrências: 16,96%) e a 

“unidade de colocação do militar” (18 ocorrências: 8,03%) são expressas por algumas 

deficiências de “habitabilidade” e “bem-estar” e pela “distância entre o local de trabalho 

e a residência”. Face à grande redução de efetivos, as “condições de trabalho” 

parecem estar a degradar-se progressivamente, face às “muitas missões para poucos 

recursos humanos”. Esta carência “obriga a grandes permanências para garantir os 

serviços diários”, a que corresponde um “aumento da taxa de esforço em algumas 

especialidades”. Como refere um dos participantes. “A falta de pessoal é um processo 

“exponencial”, tipo “bola de neve”. Quanto menos vêm, mais tarefas e mais carga de 

trabalho sobra para quem está”. Na Marinha, como reflete outro participante, “a taxa de 

esforço acrescida na componente operacional ([devido a] longos períodos de 

embarque)” conduz a uma “redução significativa das escalas de serviço em terra”. Em 

relação à “unidade de colocação do militar”, em certos casos, verifica-se um 

“afastamento permanente” ou por “largos períodos de tempo”, a que acresce, 

frequentemente, a necessidade de “suportar as viagens”, colocando alguns militares em 

situação de desigualdade face a outros que trabalham perto da área onde residem.  

A “gestão de competências” (13 ocorrências: 5,80%) refere-se à gestão que é feita 

das qualificações e da experiência profissional dos militares contratados, a qual está 

frequentemente desfasada da formação ministrada e da especialidade (área funcional) 

atribuída, com expressão em menor produtividade e na desmotivação do militar. Alguns 
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participantes reconhecem que esta desmotivação e algumas saídas antecipadas 

acontecem por os militares “não estarem a desempenhar funções de acordo com a 

formação”, “funções para as quais estavam habilitados”. 

A “valorização escolar e profissional” (34 ocorrências: 15,18%) refere-se aqui às 

“qualificações obtidas” em contexto militar e à noção de “empregabilidade” posterior, em 

relação ao que os participantes sublinham a “falta de possibilidades de desenvolvimento 

pessoal e de expetativas profissionais” durante o tempo em que os cidadãos em RV/RC 

permanecem nas FFAA e as “poucas saídas profissionais após o regime de contrato”.  

O “desenvolvimento de carreira” (48 ocorrências: 21,43%) é a categoria com maior 

expressão, referindo-se às possibilidades de progressão em regime de contrato, intra e 

inter-categorias profissionais, e ao eventual acesso aos quadros permanentes das 

FFAA. Os participantes referem-se a “uma carreira de curta duração e de progressão 

limitada” ou à “falta de uma perspetiva de carreira de médio / longo prazo”, dado que “o 

limite fixo de duração total do contrato” é muito reduzido e “a passagem aos quadros 

permanentes do ramo é quase impossível”. Tendo esta perceção, os militares RC 

acabam, mais cedo ou mais tarde, a optar por outros desafios. 

As restantes ocorrências (13: 5,80%) são distribuídas por três outras categorias com 

menor expressão: “capacidade de adaptação das FFAA à mudança” (5 ocorrências), 

“operações militares fora do território nacional” (6 ocorrências) e “condições para 

continuar os estudos” (2 ocorrências). 

 NÍVEL MICRO DE ANÁLISE 

O nível micro de análise da dimensão “retenção” está associado a duas sub-

dimensões: “perfil dos militares” e “razões de saída prematura”. Do “perfil dos 

militares” (com 16 ocorrências no total) salientam-se, de forma conjugada, três 

categorias: (1) “âncoras de carreira”; (2) “perfil geracional”; e (3) “perfil geográfico”. 

As principais âncoras de carreira dos militares contratados, deduzidas da perceção 

dos participantes, parecem reforçar a importância da “segurança / estabilidade” (embora 

o RC não seja um “emprego garantido”) e do “estilo de vida”, dada a relevância da 

distribuição do tempo entre vida profissional e grupos sociais com que os jovens se 

identificam (difícil de concretizar com frequência em contexto militar). Os participantes 

sugerem, por outro lado, uma valorização da “autonomia / independência”, o que 
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pressupões igualmente formas de realização profissional externas às FFAA. Estas 

orientações de carreira mostram-se coerentes com algumas caraterísticas atribuídas ao 

“perfil geracional” dos jovens (e.g., gerações Y e Z), do que se realça uma certa 

aversão à “disciplina” e a “obrigações e regras”, um reduzido “espírito de sacrifício” e o 

difícil “confronto com o “não” / “não pode ser””. O “perfil geográfico”, em analogia com 

o efeito sobre o “recrutamento”, desregula a permanência nas fileiras quando 

corresponde a afastamento da “área de residência” e do grupo social por longos 

períodos. 

Das “razões de saída prematura”, segunda sub-dimensão da “retenção” no âmbito do 

nível micro de análise, constam quatro categorias (num total de 117 ocorrências): (1) 

outras oportunidades profissionais (fora das FFAA); (2) razões associadas ao contexto 

organizacional; (3) razões associadas ao perfil dos militares; e (4) gestão de expetativas. 

As “outras oportunidades profissionais” (11 ocorrências: 9,40%), que vão surgindo 

ao longo do tempo, tidas como “melhor decisão para o futuro” e por isso “difíceis de 

recusar”, confrontam-se com os motivos de natureza vocacional no acesso às FFAA. 

Quando são percecionadas como “ofertas de emprego mais vantajosas” em relação às 

oportunidades e condições oferecidas pelas FFAA, a que se associa a “falta de uma 

perspetiva futura de carreira” interna, tendem a gerar “desilusão” e “insatisfação” e 

podem conduzir a “saídas extemporâneas” das fileiras. 

A categoria “razões associadas ao contexto organizacional” (37 ocorrências: 

31,62%) prende-se com “caraterísticas do contexto militar”, “condições financeiras”, 

“condições de trabalho”, “valorização profissional” e “desenvolvimento (progressão) na 

carreira” no âmbito das FFAA. Quando algumas destas caraterísticas e condições são 

percecionadas como inadequadas geram motivo de saída prematura das FFAA. 

As “razões associadas ao perfil dos militares” (37 ocorrências: 31,62%) prendem-se 

com: (1) “falta de vocação”; (2) fraca adesão aos “valores militares”; (3) “desinteresse 

geral” ou, de forma mais ampla, “falta de atratividade da carreira militar”; (4) “dificuldade 

de adaptação” ao contexto militar, com atividades muito distintas das rotinas em que os 

jovens se envolvem no dia-a-dia; (5) “restrições na utilização de tecnologias de 

informação e comunicação”; (6) “separação da família” e do “círculo de amigos”. 

A “gestão de expetativas” (32 ocorrências: 27,35%), última categoria da sub-dimensão 

“razões de saída prematura”, é percecionada pelos inquiridos com uma dupla natureza, 
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ocupacional e vocacional, embora com prevalência ocupacional (9 ocorrências: 28,12% 

versus 4 ocorrências: 12,50%), acrescentando-se motivos associados às alterações ao 

quotidiano e à quebra de contrato psicológico (19 ocorrências: 59,38%). As saídas 

antecipadas estão também associadas à gestão de expetativas, com expressão em 

várias unidades de registo: (1) “carreira de curta duração” e de “progressão limitada”; 

(2) “baixo vencimento” (na categoria de praças); (3) inadequação de “funções atribuídas” 

ou fora da “especialidade”; (4) “abertura reduzida de vagas” e “difícil acesso aos quadros 

permanentes”; (5) não concretização de “contratos de maior duração”; (6) maior 

“permanência nas unidades” para garantir “serviços de escala” diários face à “falta de 

pessoal”; e (7) colocação em “unidades longe de casa” e incomportáveis “custos com 

as viagens”.  

A “rutura com o quotidiano” e a perceção de “quebra do contrato psicológico”, não 

constituindo categorias independentes, surgem, no entanto, associadas à “gestão de 

expetativas”. Quando a confrontação entre a perceção inicial e a realidade encontrada 

não resulta numa gestão de expetativas que conduz a acomodação ao contexto 

socioprofissional das FFAA, a situação é vista como “inaceitável”, levando à decisão de 

saída antecipada das fileiras, embora por vezes “precipitada” e quase sempre sem 

proveito para o ex-militar contratado e para as FFAA. 

Numa perspetiva global, a análise de conteúdo sobre os principais motivos que 

conduzem à saída prematura das FFAA Portuguesas dos cidadãos que prestam serviço 

militar em RC permite classificá-los sobretudo como “instrumentais” e de natureza 

ocupacional, nos termos do modelo de Moskos (1977, 1998). 

 CONSTRANGIMENTOS À REINSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 

Os resultados da análise de conteúdo sobre a reinserção socioprofissional dos ex-

militares, terceira grande dimensão assocada à prestação do serviço militar contratado, 

sugerem que do sucesso da reinserção poderá estar dependente uma maior capacidade 

de recrutamento e de retenção. A dimensão “reinserção” corresponde ao quinto 

conjunto de perguntas do questionário e refere-se à questão derivada 8 e à respetiva 

proposição de investigação, a partir do que se pretende avaliar, pela perceção dos 

inquiridos, a capacidade de intervenção do MDN e das FFAA Portuguesas no processo 

de reinserção socioprofissional. 
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A análise permite, numa perspetiva de diagnóstico, identificar cinco categorias, e as 

correspondentes subcategorias (Ilustração 36): (1) capacidade de intervenção no apoio 

à reinserção; (2) entidades envolvidas na reinserção; (3) operacionalização do apoio; 

(4) Iniciativas recentes; e (5) sistema de incentivos. A última categoria é tratada em 

separado, posteriormente. Não foi aqui estabelecida uma relação direta com os níveis 

de análise utilizados para organizar as dimensões “recrutamento” e “retenção”. 

 

Ilustração 36 - Categorização da dimensão “reinserção”. (Construção nossa). 

Da apreciação geral que os participantes fazem é possível concluir que a “capacidade 

de intervenção no apoio à reinserção” por parte do MDN e dos ramos em relação aos 

ex-militares contratados é muito reduzida: dos 67 inquiridos que se pronunciam 

diretamente, 30 (44,77%) considera que há uma “capacidade limitada”, um “efeito nulo” 

ou que “está ainda no início”, contra 15 (22,39%) que entende que ela é “bem delineada”, 

“adequada” e “suficiente”; 15 (22,39%) desconhece ou não sabe; existem 7 (10,45%) 

respostas ambíguas. A orientação maioritariamente negativa é sustentada por algumas 

unidades de registo: (1) inexistência de “uma ação concertada por parte do MDN, nesta 

área” e da deficiente articulação entre “o governo e outras agências do Estado”; (2) 

atuação “pouco eficaz e sem aproveitamento de alguns recursos existentes nas 

instituições”, ficando “muito aquém do desejado”; (3) reduzida “certificação da formação” 

e limitado ingresso em órgãos do Estado (e.g., função pública, quadro de civis das 

FFAA). É reconhecido, no entanto, que “existem já medidas operacionalizadas como o 

CIOFE”, mas que “precisam de maior acompanhamento e divulgação, designadamente 
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nas medidas com intervenção do próprio [militar]” e que “falta envolvimento de outros 

ministérios e da sociedade civil (i.e. tecido empresarial)”. 

Em relação às “entidades envolvidas na reinserção”, para além do CIOFE e dos 

órgãos da estrutura dos ramos responsáveis pela gestão de pessoal, são referidos 

alguns órgãos ad hoc (e.g., Comissão Eventual para o Desenvolvimento das 

Oportunidades Profissionais – CEDOP da Marinha, responsável pela gestão/exploração 

e divulgação externa de uma Base de Dados “Oportunidades profissionais”; Unidade de 

Inserção Vida Ativa – UNIVA; e várias entidades com as quais existem relações 

protocoladas) (Bragança, 2017). Sublinha-se, no entanto, que apenas 11 (16,42%) dos 

67 oficiais que se pronunciaram reconhecem o papel do CIOFE no processo de 

reinserção, enquanto estrutura do MDN vocacionada para apoio aos ex-militares. 

A “operacionalização do apoio” à reinserção, terceira categoria, surge aos olhos dos 

inquiridos como uma “matriz transacional” que prevê “critérios de privilégio” por parte 

dos militares RV/RC no acesso ao mercado de trabalho externo às FFAA em troca de 

tempo de serviço militar. No entanto, os respondentes que se pronunciaram consideram 

que o modelo está “desatualizado” (21 referências negativas contra 4 positivas), é 

“pouco atrativo” e “tem vindo a perder regalias”, penalizando os militares (13 referências 

negativas contra 4 positivas), pelo que deve ser “ajustado à realidade do mercado”. A 

“operacionalização do apoio”, coordenada pelo CIOFE, é, segundo os participantes, 

condicionada pela “influência externa” (e.g., “ação política”; “concorrência do mercado 

de trabalho externo às FFAA”), “nível de articulação” (reduzido) entre entidades 

envolvidas e “qualidade de divulgação” (deficiente). Em relação aos “apoios”, os 

inquiridos consideram que estão “pouco divulgados” e que apoiam um “número reduzido 

de militares”, não existindo “equidade”, dado que os residentes nos grandes centros 

urbanos têm vantagem na sua “acessibilidade” (Santos & Sarmento, 2019d, p. 23). 

Em relação às “iniciativas recentes” do MDN e dos ramos das FFAA, 43 (64,18%) dos 

inquiridos desconhecem a sua existência. Da combinação entre análise de conteúdo e 

documental resulta a identificação de algumas iniciativas: (1) protocolos com 

organizações externas (e.g., entre a Marinha e a empresa Soares dos Santos para 

encaminhamento de ex-militares); (2) sessões de acompanhamento nas unidades; (3) 

programa “Start Up Defesa”, dando primazia ao empreendedorismo e conhecimento 

adquirido; (4) ações de formação em diversas áreas com aplicação na vida civil; (5) 

programa “Qualifica+” do CIOFE”; (6) comissão para acompanhamento da recolocação 
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no mercado de trabalho externo às FFAA dos ex-RC criada na Marinha; e (7) programa 

“Defesa Empreende” do MDN. Não obstante estas iniciativas, as saídas das FFAA nem 

sempre são precedidas da “procura de alternativas”, o que conduz depois a períodos, 

mais ou menos prolongados, de “inatividade profissional” fora do contexto militar. 

 O PAPEL ATRIBUÍDO AO SISTEMA DE INCENTIVOS 

Nesta subseção reúne-se o essencial da análise sobre o sistema de incentivos no apoio 

à operacionalização das três dimensões (ou conceitos estruturantes) do modelo: 

recrutar, reter e reinserir. A apreciação geral dos inquiridos, que é feita em relação ao 

mecanismo de incentivos em vigor em 2017 (Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de 

dezembro), aponta para a existência de vulnerabilidades, classificando-o como 

“obsoleto”, não promotor da “atratividade da opção militar” e com uma “eficácia muito 

reduzida”, havendo a necessidade de garantir a sua revisão, o que veio a acontecer no 

final de 2018, como foi já analisado antes (Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro). 

Não obstante este novo diploma, tratando-se de investigação aplicada, importa deixar 

no relatório da tese uma ideia geral sobre a apreciação dos inquiridos em relação aos 

anteriores diplomas, para reflexão, no sentido de obviar problemas similares no futuro. 

Da categorização do sistema de incentivos resultam 63 ocorrências associadas às 

três grandes dimensões do modelo RV/RC: “recrutamento” (23 ocorrências: 36,51%); 

“retenção” (19 ocorrências: 30,16%); e “reinserção” (21 ocorrências: 33,33%). A 

dimensão “recrutamento” conta com três subcategorias: “compensações financeiras e 

materiais”; “formação e certificação profissional”; e “apoio à reinserção no mercado de 

trabalho externo às FFAA”. A dimensão “retenção” reparte as ocorrências por cinco 

subcategorias, mas cerca de 90% (17 ocorrências) centram-se em apenas duas: “apoio 

à reinserção socioprofissional”; e “compensações financeiras”. As 21 ocorrências da 

“reinserção” reforçam as preferências evidenciadas antes quando sublinham o “apoio 

à reinserção” e a “formação e certificação profissional”. 

De uma análise complementar ao sistema de incentivos, ao nível das áreas de 

intervenção previstas normativamente no diploma que regula os incentivos, resultam 

três subcategorias, com as principais unidades de registo e de contexto, como se mostra 

na Ilustração 37: (1) formação e certificação profissional (18 ocorrências: 28,57%); (2) 

compensações financeiras e materiais (21 ocorrências: 33,33%); e (3) apoio à 

reinserção no mercado de trabalho (24 ocorrências: 38,10%). 
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Ilustração 37 - Subcategorias da categoria “sistema de incentivos”. (Construção nossa a partir de Santos & Sarmento, 
2019c, p. 124). 

Importa referir, a propósito do sistema de incentivos, que, dos 69 inquiridos, 16 (23,19%) 

“desconhecem” ou “não conhecem suficientemente” as facilidades oferecidas pelo 

sistema de incentivos na reinserção para darem “uma “resposta cabal” ou “relevante”, 

sendo que dos oficiais que desconhecem os mecanismos de apoio … 14 (87,5%) 

têm o posto de 1TEN/CAP ou CTEN/MAJ e 2 (12,5%) são CFR/TCOR ou CMG/COR” 

[27,5% VS 72,5%] (Santos & Sarmento, 2019d, p. 24), o que levanta uma questão 

crítica: o maior desconhecimento localiza-se em inquiridos que mais de perto lidam com 

os militares RV/RC, “não estando, por isso, capazes de os apoiar neste âmbito” (p. 24). 

Uma avaliação global ao nível das várias áreas de intervenção que constam do sistema 

de incentivos confirma o desconhecimento do quadro legal de apoio ao serviço militar 

em RV/RC, sublinhando-se, enquanto aspeto que merece reflexão, “que [44,93%] dos 

respondentes [(31 em 69)] afirmam desconhecer totalmente ou não conhecer 
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suficientemente o sistema de incentivos, sendo que [80,65% (25 em 31)] dos que 

desconhecem são CTEN/MAJ e 1TEN/CAP” (Santos & Sarmento, 2019d, p. 23). Estes 

oficiais, mais jovens e de postos mais baixos, são igualmente aqueles que contactam 

mais de perto com os militares RV/RC. Em sentido complementar, “a distribuição por 

ramo das FFAA não apresenta grandes diferenças” (p. 23). 

A apreciação geral que os inquiridos fazem do sistema de incentivos parece corroborar 

as vulnerabilidades que lhe têm sido reconhecidas em vários estudos em termos de 

atratividade, eficácia e necessidade de divulgação (e.g., CPAE, 2016; DGRDN, 2017; 

EMA, 2017; Santos, 2015). 

 MEDIDAS DE INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DO RECRUTAMENTO, DA 

RETENÇÃO E DA REINSERÇÃO 

Da análise de conteúdo retiram-se algumas “medidas de intervenção” / “desafios” 

suscitados no inquérito e sugeridos pelos participantes para ultrapassar os problemas 

diagnosticados, ou mitigar os seus efeitos, os quais se sistematizam de seguida. 

No âmbito do “recrutamento”, os participantes notam que existem “desafios” a vencer 

em relação às “estratégias e mecanismos de relação-comunicação com o mercado 

de trabalho externo às FFAA”, de que se destaca: (1) a utilização de “meios” não 

tradicionais, com particular incidência na aposta nas redes sociais, no youtube e em 

aplicações de smart phone; (2) a melhor definição das “atribuições” e 

corresponsabilidades individuais e das equipas; (3) a intervenção ao nível das “formas 

de ação” no terreno e da “especialização” dos intervenientes; e (4) a “formação para a 

cidadania”. Em relação à fase processual do recrutamento e seleção, os “desafios” 

passam por definir melhor o “público-alvo”, “desmaterializar o processo”, melhorar a 

“informação disponível”, “aumentar a remuneração” e “melhorar o acolhimento inicial”. 

No âmbito da “retenção”, a “gestão das expetativas” por parte dos militares contratados 

será tanto mais fácil de concretizar, quanto maior for a aproximação conseguida entre a 

imagem inicial (decorrente da informação obtida no ato da candidatura e antes desta) e 

a realidade percecionada após os primeiros contactos com o contexto militar. Este 

desafio carece de intervenção direta da Instituição Militar, quer na fase da candidatura 

(prestando informação fidedigna e completa), quer após o ingresso (acompanhamento 

do militar e apoio na gestão das expetativas), de forma a reduzir o impacto decorrente 

do contacto com o contexto militar. Os militares contratados procuram estabilidade 
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contratual e financeira, assumindo particular interesse e importância o aumento do 

tempo de permanência, por via da aplicação do contrato especial a um maior número 

de especialidades e do aumento de vagas para ingresso nos quadros permanentes das 

FFAA. 

De modo complementar, os inquiridos referem-se à necessidade do reforço da “oferta 

formativa” certificada e à criação e consolidação de uma verdadeira “cultura de defesa”, 

em colaboração com as entidades governamentais e civis, para tornar mais “realizável” 

no terreno o modelo de profissionalização das FFAA. 

No que concerne à dimensão “reinserção socioprofissional”, os desafios pretendem 

ser uma resposta à necessidade de melhorar a capacidade de intervenção do MDN e 

dos ramos das FFAA, sendo suscitada pelos participantes, entre outras medidas: (1) 

uma maior aposta na “divulgação” dos incentivos (a militares RV/RC e a militares dos 

quadros permanentes); (2) um “acompanhamento” efetivo dos militares contratados 

durante o tempo em que permanecem nas fileiras; (3) o incremento da “formação 

certificada”; (4) o “financiamento” de ações de integração profissional; (5) o incremento 

de “acordos e protocolos” com organismos do Estado e com o tecido empresarial para 

inserção dos ex-militares; (6) a melhoria da “articulação” com o Governo (e outros 

ministérios) e com as agências do Estado em geral. 

Da análise de conteúdo é possível perceber que a maioria dos desafios ultrapassa a 

capacidade de intervenção dos ramos e mesmo do MDN, devendo ser concebidos e 

concretizados, de forma conjugada, nos planos institucional, governamental e nacional. 

 DISCUSSÃO INTEGRADA DE RESULTADOS: CONSTRANGIMENTOS E 

MEDIDAS DE INTERVENÇÃO 

A leitura do Quadro 37 dá uma ideia integrada sobre os principais fatores (resultantes 

da categorização efetuada) que condicionam o recrutamento, a retenção e a reinserção 

socioprofissional dos militares contratados nas FFAA Portuguesas, distribuídos pelos 

níveis de análise macro, meso e micro. 
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Quadro 37 - Principais fatores que condicionam o recrutamento, a retenção e a reinserção socioprofissional dos 

militares contratados nas Forças Armadas Portuguesas: perspetiva integrada. 
D

IM
E

N
S

Õ
E

S
 

NÍVEIS DE ANÁLISE 

Nível macro 
(Contexto externo) 

Nível meso 
(Contexto interno) 

Nível micro 
(Indivíduos) 

R
e
c
ru

ta
m

e
n
to

 

˗ Representações sociais 
sobre FFAA Portuguesas 
e a Defesa Nacional 
(imagem geral, 
atratividade, carreira). 

˗ Demografia. 
˗ Ação política. 
˗ Concorrência do MT. 
˗ Sistema de incentivos. 

˗ Estratégia de comunicação com 
o MT (perceção geral, estrutura, 
operacionalização, eficácia / 
consequências). 

˗ Divulgação da oferta de trabalho. 
˗ Caraterísticas do processo de 

recrutamento. 
˗ Perfil de seleção. 
˗ Acolhimento inicial. 
˗ Condições financeiras. 

˗ Perceção sobre as 
caraterísticas do contexto 
militar / vida militar. 

˗ Perfil dos candidatos 
(sociocultural; geracional; 
geográfico; físico-
psicológico). 

˗ Razões de ingresso (de 
ordem vocacional e 
ocupacional; âncoras de 
carreira). 

R
e
te

n
ç
ã
o
 

˗ Ação política. 
˗ Concorrência do MT. 
˗ Sistema de Incentivos. 

˗ Caraterísticas do contexto militar. 
˗ Informação e comunicação 

interna. 
˗ Acompanhamento nas fileiras. 
˗ Condições financeiras. 
˗ Condições de trabalho e de 

habitabilidade. 
˗ Unidade de colocação. 
˗ Gestão de competências. 
˗ Valorização profissional. 
˗ Desenvolvimento de carreira. 

˗ Perfil dos militares 
(âncoras de carreira; perfil 
geracional; perfil 
geográfico). 

˗ Razões de saída 
prematura (outras 
oportunidades 
profissionais, associadas 
ao contexto org. e ao 
perfil dos militares; gestão 
de expetativas). 

R
e
in

s
e
rç

ã
o
 

˗ Capacidade de intervenção no apoio à reinserção (apreciação geral, constrangimentos). 
˗ Entidades envolvidas na reinserção (CIOFE, órgãos da estrutura dos ramos, outros órgãos). 
˗ Operacionalização do apoio (influência externa, articulação, divulgação, acessibilidades). 
˗ Iniciativas recentes (do MDN, dos ramos das FFAA). 
˗ Sistema de incentivos. 

Fonte: Construção nossa, adaptada de Santos & Sarmento (2018c, p. 202). 

Como se observa no Quadro 37, há categorias que são comuns a duas ou mais 

dimensões, o que enfatiza a simbiose e interdependência entre as três dimensões e 

sublinha o valor dos respetivos fatores na tomada de decisão. Confirma-se, ainda, que 

é por vezes difícil atribuir a influência de alguns fatores exclusivamente a uma das 

dimensões (e.g., “recrutamento” ou “retenção), conduzindo a ligeiras ‘sobreposições’. 

Os resultados confirmam e apuram as principais tendências sinalizadas em relação a 

estudos precedentes sobre as dimensões “recrutar”, “reter” e “reintegrar” (e.g., Cardoso 

et al., 2009; CPAE, 2016; DGRDN 2017; EMA, 2017), mas sublinham, de forma mais 

nítida, que a resolução dos problemas aqui diagnosticados excede a capacidade de 

intervenção das FFAA, impondo-se a aplicação de soluções “coerentes”, “concertadas” 

e continuadas no tempo, mas de índole “institucional”, “governamental” e “nacional” 

(Santos & Sarmento, 2019d, p. 24). 
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No que concerne às perguntas, objetivos e proposições de investigação formulados, 

os resultados são, globalmente, esclarecedores, permitindo corroborar as formulações 

e acrescentar informação complementar, conforme de seguida se expõe. 

Os resultados relativos aos fatores do contexto externo que mais têm afetado o 

recrutamento e a retenção, a que corresponde o nível macro de análise, corroboram 

as proposições de investigação 1.1 e 1.2, bem como 2.1, 3.1 e 3.2, as quais estão 

associadas às perguntas derivadas 1, 2 e 3. Destacam-se os aspetos mais relevantes: 

 As “representações sociais” por parte dos jovens sugerem, na perceção dos 

participantes, que existe um afastamento progressivo das questões da Defesa Nacional 

e redução da atratividade das FFAA enquanto empregador, sendo a carreira militar em 

RC vista como “uma ‘coisa’ à parte em relação ao mercado de trabalho” (Santos & 

Sarmento, 2019d, p. 19) e não como “opção de carreira para a vida” dadas as suas 

caraterísticas e temporalidade; ao mesmo tempo, há um desconhecimento generalizado 

sobre a atividade militar em geral; por isso a necessidade de ser revisto o modelo de 

divulgação da “imagem” e da “oferta de trabalho”, o que deve constituir preocupação 

pública de militares e políticos; 

 A situação “demográfica” em Portugal condiciona desfavoravelmente a obtenção, 

decorrente do envelhecimento da população e da redução da base de recrutamento; 

 A “ação política” é refletida nas alterações ao “quadro legal” (frequência ou 

ausência), nos parcos orçamentos e, parcialmente, na redução de efetivos contratados; 

 O mercado de trabalho externo às FFAA (“concorrência”) afeta a “taxa de 

retenção”, com especial preocupação nas “áreas funcionais” que exigem “requisitos 

técnicos” superiores, atraindo os militares contratados com as “oportunidades” 

“económicas e sociais” que são percecionadas como “mais vantajosas” em comparação 

com a “oferta militar” (Santos & Sarmento, 2019d). 

Dos fatores do contexto interno (organizacional) que condicionam a capacidade de 

recrutamento e retenção sublinham-se algumas particularidades, que, em conjunto, 

corroboram as proposições de investigação 4.1 e 4.2 (relativas à questão derivada 

4) e 6.3 (relativa à questão derivada 6): 

 A “estratégia de comunicação” entre FFAA e mercado de trabalho, que se prendem 

também com a “divulgação da oferta de trabalho”, são considerados “pouco eficazes”, 

condicionando, por isso, negativamente a capacidade de recrutamento das FFAA; são 
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organicamente “diferentes” entre os ramos, com “deficiente “articulação” e coordenação 

das atividades a nível central, com uma definição pouco concreta de “públicos-alvo”, 

“momentos”, meios e “formatos” utilizados (com reduzida utilização das “redes sociais” 

e das “tecnologias de informação e comunicação” face ao potencial) e sem recurso à 

utilização de “especialistas em comunicação”; 

 O “processo de recrutamento e seleção” é considerado pelos inquiridos um modelo 

ultrapassado e “não adaptado ao atual mercado de trabalho”, sendo criticado, entre 

outras razões, porque: há demasiada “burocratização” e “morosidade”; existe um 

inadequado “tempo de resposta” entre a candidatura e a chamada para as provas de 

seleção; a “qualidade da informação” prestada aos cidadãos deixa a desejar; e parece 

haver uma excessiva exigência dos “perfis de seleção” que servem de referência; 

 As “caraterísticas do contexto militar”, relativas às condições de “acolhimento” e 

“acompanhamento” posterior nas fileiras, associadas às condições financeiras e de 

trabalho e habitabilidade proporcionadas e à distância da colocação dos militares à área 

de residência, são fatores assinalados como tendo, na generalidade, um impacto 

negativo, quer no recrutamento, quer na retenção, por constituírem uma realidade 

substancialmente diferente do que são as rotinas do dia-a-dia do cidadão comum e, 

como tal, serem frequentemente motivo de saída prematura; 

 Os fatores “gestão de competências”, “valorização escolar e profissional” e 

“desenvolvimento de carreira” são elementos determinantes para a fixação nas 

fileiras, sendo expressos em expressões como: “gestão por especialidades” ou por 

áreas funcionais atribuídas; “qualificações certificadas”; “aposta na empregabilidade”; 

possibilidade de carreira nas FFAA, intra e inter-categorias profissionais em regime de 

contrato; e “ingresso nos quadros permanentes”. 

Os resultados da avaliação das dimensões “recrutamento” e “retenção” ao nível micro 

de análise (perspetiva individual) corroboram as proposições de investigação 3.3 

(relativas à questão derivada 3) e 5., 6.1 e 6.2 (relativas às questões derivadas 5 e 

6). Destacam-se como principais fatores: 

 A “perceção sobre as caraterísticas do contexto militar / vida militar”, associada 

aos perfis “sociocultural” e “geracional” dos candidatos / militares, sublinham o 

desinteresse generalizado dos jovens pela opção “regime de contrato” nas FFAA, por 

implicar o desenvolvimento de atividades que requerem “sacrifícios” e “cumprimento de 

regras”, aspetos do contexto militar, distintos das rotinas diárias do cidadão comum; 
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 O “perfil geográfico”, que influencia a predisposição para o ingresso nas FFAA, 

onde o interior norte do país está melhor representado, parece ter um efeito negativo na 

retenção, levando a algumas desistências sempre que for grande a distância que separa 

os militares da residência e da família, comparativamente com os que vivem nos 

grandes centros urbanos, onde se localiza a maior parte das unidades militares; 

 As “razões de ingresso”, onde existe um balanceamento entre os motivos de 

natureza institucional / vocacional e ocupacional / instrumental (nos termos da 

classificação de Charles Moskos), assumem uma ligeira predominância vocacional, em 

contraposição com a tendência mais instrumental das “razões de saída prematura”, 

quer estas digam respeito a “outras oportunidades profissionais” ou a “expetativas” não 

verificadas (quebra de contrato psicológico ou apenas de “quebra de rotinas”), 

frequentemente com efeitos negativos no retorno do investimento em formação; 

 As “âncoras de carreira”, de que se destacam a “segurança / estabilidade”, o “estilo 

de vida” e a “autonomia / independência”, consoante as circunstâncias e as respetivas 

orientações pessoais e profissionais, podem favorecer ou não o ingresso nas FFAA, 

mas tendem a inibir a fixação nas fileiras após a perceção sobre as limitações da oferta 

militar em termos de continuidade e de liberdade de ação. 

Em relação à reinserção socioprofissional, a perceção dos inquiridos corrobora a 

proposição de investigação 8 (relativa à questão derivada 8), sublinhando-se a 

dificuldade que o MDN e as FFAA Portuguesas têm demonstrado em patrocinar uma 

saída “apoiada” dos militares contratados para o mercado de trabalho externo às FFAA. 

A apreciação geral dos inquiridos é, na generalidade, desfavorável, mas admitem que a 

situação possa estar a ser agravada por constrangimentos económicos e financeiros. 

Os participantes questionam o “modelo de apoio” (atualidade e atratividade) e a sua 

“operacionalização” (entidades envolvidas e grau de articulação entre elas). 

O sistema de incentivos, categorizado no âmbito das dimensões recrutamento, 

retenção e reinserção, é considerado instrumental a um desenvolvimento harmonioso 

do modelo de profissionalização das FFAA, mas não é percecionado como apelativo o 

suficiente para fixar os efetivos necessários, sobretudo quando os militares não têm 

estabilidade profissional e estão sujeitos a uma elevada taxa de esforço e desgaste. Por 

outro lado, o desconhecimento dos seus fundamentos teóricos e do respetivo potencial 

de aplicação é considerado preocupante e crítico, com maior acuidade em relação aos 

oficiais dos quadros permanentes dos postos mais baixos e que maior contacto diário 
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têm com os militares contratados. Este desconhecimento estende-se ao papel do 

CIOFE na reinserção, enquanto estrutura vocacionada para apoiar o ingresso dos ex-

militares no mercado de trabalho externo. 

Os participantes sugerem outros tópicos para reflexão, transversais às grandes 

dimensões, de que se destaca: (1) a realização de estudos de mercado para apoiar 

medidas que possam melhorar a prestação do serviço em RV/RC; (2) a alteração 

urgente e sustentada de rotinas e atitudes no acolhimento e acompanhamento dos 

militares RV/RC; (3) a formação e sensibilização de todos os militares sobre o serviço 

militar em RV/RC; (4) o planeamento e aconselhamento organizado de carreira aos 

militares RV/RC; (5) a aposta na divulgação de casos de reinserção de sucesso; e (6) a 

redefinição e consolidação do papel das FFAA na sociedade, conjugada com uma ação 

política concreta que enfatize as dimensões securitária e de cidadania. 

 SÍNTESE CONCLUSIVA 

Esta fase da investigação de campo, que surge na sequência do estudo exploratório, 

tem como objetivo a análise dos fatores do contexto externo e dos fatores 

organizacionais que, em conjunto, condicionam a utilização do modelo de serviço militar 

contratado em Portugal. Para isso, com base na perceção obtida de uma amostra de 

oficiais dos quadros permanentes, são diagnosticados problemas e disfunções do 

modelo em termos estruturais e de aplicação no terreno e ensaiam-se formas de 

intervenção, a vários níveis, centrados nas dimensões “recrutamento”, “retenção” e 

“reinserção” em relação aos militares contratados. Aos objetivos e perguntas de 

investigação, apresentados no primeiro capítulo do relatório da tese, associam-se 

proposições de investigação, as quais servem de referência a esta fase da pesquisa. 

Para a concretização da investigação, em termos de metodologia, foi utilizada nesta 

fase uma “estratégia de investigação qualitativa” sobre um “estudo de caso”, 

combinando raciocínios de natureza indutiva e dedutiva e situando a pesquisa, 

simultaneamente, no contexto da descoberta e da prova, em coerência com as 

orientações definidas no primeiro capítulo. Na recolha e tratamento dos dados recorreu-

se, inicialmente, à análise documental complementar sobre o quadro normativo que 

enquadra o serviço militar em RV/RC e sobre os relatórios dos ramos e do MDN; 

posteriormente, foi utilizado um inquérito por questionário de perguntas exclusivamente 

abertas, de que resultaram 69 respostas consideradas válidas. O material empírico 
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recolhido foi objeto de análise de conteúdo, cuja decomposição em três níveis – macro, 

meso e micro – permitiu aperfeiçoar e sistematizar os resultados, em favor de uma 

melhor compreensão do objeto de estudo no âmbito das dimensões “recrutamento”, 

“retenção” e “reinserção”. 

As grandes asserções metodológicas, em termos de diagnóstico, que resultam desta 

segunda fase do trabalho de campo, reiteram e ampliam as principais conclusões do 

estudo exploratório, sublinhando, com contornos mais claros, que: (1) há um problema 

concreto no âmbito do recrutamento e da retenção em relação ao serviço militar 

contratado nas FFAA Portuguesas; (2) a dimensão reinserção é a menos conhecida 

dos participantes e as FFAA e o próprio MDN têm demonstrado uma capacidade de 

intervenção muito limitada nesta área; e (3) o sistema de incentivos que suporta a 

profissionalização das FFAA tem uma divulgação muito reduzida e uma eficácia 

limitada, condicionando o sucesso da sua aplicação, embora continue a ser instrumental 

para um desenvolvimento harmonioso do modelo de serviço militar. 

 Sobre os aspetos a aperfeiçoar, parece existir a convicção geral entre os participantes 

que, embora o atual modelo possa não estar esgotado, justifica-se uma intervenção 

urgente, sincrónica e articulada sobre as três grandes dimensões do estudo – 

recrutamento, retenção e reinserção – atuando simultaneamente no âmbito militar, 

político e social, defendendo-se, entretanto, a imediata correção de algumas práticas de 

gestão. Os principais desafios e medidas de intervenção que resultam da análise são 

sintetizados em dez pontos: (1) alterar a “estratégia de comunicação” externa e interna 

e utilizar, de forma extensiva, meios digitais de divulgação da oferta de trabalho; (2) 

continuar a simplificar e desmaterializar o processo de recrutamento; (3) atuar sobre os 

perfis e o processo de seleção de forma a reduzir os níveis de atrição; (4) melhorar o 

acolhimento e o acompanhamento personalizado (mentoria) dos militares em relação à 

“gestão das expetativas” e às “orientações de carreira”; (5) incrementar a “oferta 

formativa” certificada; (6) reforçar, de forma seletiva, a “remuneração”; (7) prever uma 

maior “segurança e estabilidade” no desenho de carreira dos militares contratados, a 

partir do alargamento do regime de contrato especial e do acesso aos quadros 

permanentes; (8) prever uma maior reserva de vagas no acesso às forças de segurança 

e à função pública para os ex-militares contratados; (9) divulgar, com maior eficácia, o 

sistema de incentivos e criar “mecanismos de reinserção” a partir de mais protocolos de 

cooperação interministerial e com entidades privadas; e (10) renovar e consolidar a 

“cultura de defesa” a nível nacional.  
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Considera-se inovador o estudo desta fase de campo, por recorrer a uma amostra de 

oficiais dos três ramos das FFAA (quadros permanentes), os quais se pronunciam sobre 

os militares RV/RC com quem lidam frequentemente, concretizando, desta forma, a 

recolha da perceção das chefias diretas e intermédias sobre a problemática dos 

militares contratados, a partir de três níveis de análise diferentes. 

Ao sublinhar as disfunções e as mais-valias do serviço militar em RV/RC, os resultados 

constituem um contributo para reforçar a posição das FFAA no mercado de trabalho e 

a ligação à sociedade. Na perspetiva teórica, clarifica-se, em comparação com estudos 

anteriores e em coerência com o estudo exploratório, a crescente exposição e 

dependência externa do modelo e sublinha-se a utilidade de a organização militar 

assumir funcionalmente parte da concetualização que serve de referência às restantes 

organizações, embora com as devidas adaptações ao contexto militar. Do ponto de 

vista empírico, confirma-se a perceção pública de vários responsáveis militares e 

políticos sobre os constrangimentos ao recrutamento e à retenção de militares 

contratados, embora, em relação a outros estudos, se apresente uma compreensão 

mais aprofundada sobre alguns dos aspetos, já sublinhados.  

No capítulo seguinte densifica-se a investigação da análise da perspetiva individual, 

abordando-se diretamente os militares contratados sobre as suas principais orientações 

de carreira e as expetativas profissionais em relação à opção militar. 
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10. ORIENTAÇÕES DE CARREIRA DOS MILITARES VOLUNTÁRIOS E 

CONTRATADOS DO EXÉRCITO PORTUGUÊS. BASES TEÓRICAS E 

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS69 

 INTRODUÇÃO 

Mais de 16 anos depois da suspensão formal do Serviço Militar Obrigatório em Portugal 

(2004-2020), verifica-se, como atrás ficou demonstrado, uma situação de crescente 

fragilidade das FFAA Portuguesas em relação ao mercado de trabalho, cujas causas e 

consequências têm sido sublinhadas em inúmeros discursos políticos e confirmadas por 

vários estudos realizados em Portugal (e.g., Bragança & Santos, 2018; Branco & 

Santos, 2018; CPAE, 2016; Cunha & Costa, 2018; DGPRM, 2012; DGRDN, 2017; Rijo 

et al., 2018; Santos, 2015; Santos & Sarmento, 2018c, 2019d, 2020b). Estes estudos 

procuram explicar as razões do reduzido sucesso do modelo de serviço militar em vigor, 

diagnosticando problemas e disfunções relativos à capacidade de atrair cidadãos com 

destino aos regimes de voluntariado e de contrato das FFAA e de os fixar nas fileiras e 

prever formas de intervenção para resolver essas disfunções ou mitigar os seus efeitos.  

Não obstante os vários estudos e projetos realizados durante a última década, só mais 

recentemente começaram a ser debatidas, em relação ao contexto militar português, as 

práticas de recursos humanos, as condições de acolhimento inicial, as condições de 

trabalho e o próprio acompanhamento posterior dos novos militares, dada a previsível 

influência na “sustentabilidade do modelo de profissionalização do serviço militar” (e.g., 

Batista & Ribeiro, 2018; CPAE, 2016; Cunha & Costa, 2018; Decreto-Lei n.º 75/2018, 

de 11 de outubro; DGRDN, 2017; Rijo et al., 2018; Santos & Sarmento, 2018c, 2020b). 

Enquanto resultado dos novos estudos, o “Plano de Ação” do MDN (DGRDN, 2019b), 

apresentado em 2019 e revisto em capítulo anterior, constitui um dos projetos mais 

completos e relevantes até agora elaborados sobre o serviço militar RV/RC, o qual teve 

como base científica o “Estudo da Caraterização Sociodemográfica e da Satisfação 

                                            
69 Parte deste capítulo foi objeto de publicação no n.º 1, Vol. 3 (jan./mar.) no Brazilian Journal of Business, 
depois de melhorado e adaptado de uma comunicação apresentada nas XXIX Jornadas Hispano-lusas de 
Gestão, Osuna, Espanha (Santos & Sarmento, 2019a). Como a publicação do artigo ocorreu antes da prova 
pública de doutoramento (05 de novembro de 2021), este aspeto está registado nas “Referências 
bibliográficas” (Santos & Sarmento, 2021), de modo a superar desconformidades em matéria de citação ou 
de referenciação bibliográfica. Os resultados deste terceiro estudo deram ainda origem a apresentações no 
Encontro Anual de Investigação em Ciências Militares a 12 de dezembro de 2018 (Santos & Sarmento, 
2018g) e no II Encontro Nacional do Centro de Investigação em Organizações, Mercados e Gestão 
Industrial (COMEGI), a 27 de setembro de 2019 (Santos & Sarmento, 2019e) e a outro artigo, publicado 
pela Springer (Santos & Sarmento, 2019b), na sequência da conferência “The 2019 Multidisciplinary 
International Conference of Research Applied to Defense and Security (MICRADS’19)”, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Organizacional dos militares do Regime de Voluntariado e de Contrato dos três ramos 

das Forças Armadas”, elaborado pela DGRDN (2017) com o contributo dos ramos. 

Não obstante esta “nova” preocupação e todo o dinamismo em torno da implementação 

do “Plano de Ação” do MDN, considera-se que o atual momento exige que se continue 

a aprofundar, do ponto de vista teórico e prático, as razões que continuam a condicionar 

o recrutamento e a retenção de efetivos, estudando a perspetiva dos militares RV/RC 

em relação às necessidades da “carreira interna” (Derr, 1986; Schein, 1990), conceito 

já revisto e adiante revisitado e densificado, e, na perspetiva organizacional (“carreira 

externa”), a melhor forma de apoiar a concretização daquelas necessidades individuais. 

Circunscrevendo a investigação ao âmbito do ramo Exército, por motivos técnicos 

associados à amostra recolhida, esta terceira fase de campo tem como objetivo discutir 

as orientações de carreira dos militares RV/RC do Exército Português, enquanto 

determinante do ingresso nas fileiras e da duração do vínculo contratual, e a forma como 

poderão ser percecionadas e apoiadas pela organização. 

Para a concretização da investigação revisitam-se os conceitos de “carreira externa” e 

“carreira interna” e a sua ligação às “orientações de carreira” (vulgo “âncoras de 

carreira”) e são utilizados dados documentais e empíricos, tratados a partir de uma 

estratégia de pesquisa mista, desenvolvida nos contextos da prova e da descoberta 

(Guerra, 2006). Para identificar a estrutura de âncoras de carreira dos militares RV/RC, 

utiliza-se um inquérito por questionário, adaptado de Schein (1990), tendo sido obtidos 

2.474 conjuntos de respostas (relativos aos três ramos das FFAA), cuja análise integra 

uma dimensão quantitativa e uma dimensão qualitativa. 

Os resultados obtidos na parte quantitativa do estudo permitem justificar a existência de 

uma âncora de carreira principal, “Estilo de Vida”, e outras secundárias, “Estabilidade / 

Segurança”, “competência Técnica / Funcional”, “Serviço e Dedicação a uma causa” e 

“Puro Desafio”, que, conjugadamente, permitem definir um perfil profissional padrão do 

militar RV/RC do Exército Português, o qual varia, ligeiramente, com algumas das 

variáveis demográficas da investigação. Posteriormente, a parte qualitativa do estudo 

clarifica as orientações de carreira dos militares, ajudando a justificar os principais 

motivos que conduzem ao ingresso, à permanência e/ou à saída prematura das fileiras. 

Este capítulo está organizado em cinco secções. Depois desta secção introdutória, 

apresenta-se, de forma abreviada, o referencial normativo e teórico da investigação e, 
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posteriormente, na terceira secção, definem-se e justificam-se as opções assumidas 

metodologicamente. Na quarta secção apresentam-se e discutem-se os resultados das 

partes quantitativa e qualitativa do estudo e na quinta e última secção procede-se a uma 

discussão integrada dos principais resultados, responde-se ao objetivo da investigação 

e conclui-se sobre o seu valor teórico e prático. 

 REFERENCIAL NORMATIVO E TEÓRICO DA INVESTIGAÇÃO 

O referencial da investigação integra um elemento normativo e um elemento teórico. Da 

componente normativa do referencial destaca-se o quadro legal que informa o modelo 

de serviço militar contratado nas FFAA em Portugal e, da componente teórica, a 

conceção externa e interna de carreira e o conceito de âncoras de carreira enquanto 

determinante das escolhas profissionais e da natureza da ligação que se estabelece 

entre indivíduo e organização. As várias referências são breves dado que foram objeto 

de análise anteriormente. 

 QUADRO DE REFERÊNCIA NORMATIVO 

A componente normativa do referencial, elemento essencial da investigação, centra-se 

no modelo da prestação do serviço militar em RV/RC, na sua estruturação concetual e 

legal e na respetiva operacionalização, objeto de revisão e de análise crítica em 

capítulos anteriores. Revisitam-se alguns tópicos que enquadram esta fase de campo. 

O “recrutamento”, que constitui a primeira dimensão do modelo, é concretizado através 

da “admissão de cidadãos com o mínimo de 18 anos de idade, que se proponham 

prestar, voluntariamente, serviço militar efetivo nas Forças Armadas” (Lei n.º 174/1999, 

de 21 de setembro, art.º 13.º, como citado por Santos & Sarmento, 2017, p. 5), estando 

associado a objetivos e expetativas dos cidadãos que ingressam nas fileiras e a 

necessidades e objetivos da organização militar. 

A “retenção”, outra dimensão do modelo, prende-se com a necessidade de as FFAA 

preservarem os militares contratados e o correspondente know-how, de forma a garantir 

estabilidade na concretização dos objetivos organizacionais e um adequado retorno do 

investimento em formação e treino. Caso a “expetativa de afetação funcional” não seja 

satisfeita, pode haver lugar a uma indemnização a pagar pelo cidadão, calculada em 

função do período de formação e dos custos associados. Do ponto de vista dos 

indivíduos, a passagem pelas fileiras permite usufruir de incentivos, aplicáveis à carreira 
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militar e à melhoria do nível de empregabilidade com base na “aquisição e 

desenvolvimento de competências” de trabalho em contexto militar (Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio; Decreto-Lei n.º 75/2018, de 11 de outubro; Decreto-Lei n.º 

76/2018, de 11 de outubro). 

A dimensão “reinserção” remete para a possibilidade de reforço da empregabilidade e 

a concretização de oportunidades profissionais com aplicação tendencialmente fora do 

contexto militar (mercado de trabalho externo às FFAA), devendo os militares serem, 

antecipadamente, preparados para a nova realidade, com referência às expetativas e 

orientações pessoais e à capacidade de intervenção das entidades formalmente 

envolvidas no processo (e.g., MDN; ramos das FFAA; outras entidades, de natureza 

pública e privada). 

O regime de incentivos, recentemente atualizado (Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de 

outubro), é um recurso instrumental para reforçar a escolha da opção militar profissional, 

para gerir com equilíbrio o modelo de prestação de serviço militar voluntário e contratado 

e para apoiar os ex-militares quando terminam o vínculo contratual com as FFAA. 

O desenvolvimento da carreira militar nas FFAA, nos termos do atual modelo de 

serviço militar contratado, permite ao cidadão, através de contratos sucessivos, 

permanecer nas fileiras por um período de sete anos (um ano em RV e seis anos em 

RC normal), transitar para um regime especial até aos 18 anos de serviço e concorrer 

aos quadros permanentes dos ramos (Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio; Decreto-

Lei n.º 75/2018, de 11 de outubro; Lei n.º 174/1999, de 21 de setembro), decidindo entre 

um percurso profissional de curta, média ou longa duração, mediante condições. 

Os motivos de ingresso nas FFAA, que levam os militares RV/RC a prolongarem o 

vínculo contratual ou, em sentido inverso, a equacionarem a sua saída antecipada foram 

já explorados nas fases anteriores da investigação, mas numa perspetiva diferente, 

sendo aqui analisados a partir da referência “orientações de carreira”. 

 REFERENCIAL TEÓRICO E EMPÍRICO DO ESTUDO 

O referencial teórico centra-se, do ponto de vista concetual, na exploração da dupla 

perspetiva, “externa” e “interna”, do conceito de carreira. Estas perspetivas, distintas 

mas complementares, foram inicialmente sugeridas por Derr (1986) e Schein (1990) 

para explicar, simultaneamente, a oferta organizacional de trabalho e a correspondente 
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responsabilidade individual. Enquanto a componente “externa” se refere ao contexto 

organizacional (e.g., necessidades, funcionamento e cultura organizacional; práticas e 

constrangimentos de gestão; oportunidades profissionais), a componente “interna” 

tem uma natureza intra-individual, resultando de uma construção gradual, alicerçada em 

valores, objetivos, ambições, motivações e competências próprias, que o sujeito vai 

consolidando com base em reflexões e experiências profissionais. Esta “construção”, 

que se desenvolve a par do autoconhecimento, que Schein (1990) designou por 

“âncoras de carreira”, tende a revelar um padrão comportamental estável no momento 

da tomada de decisões importantes sobre a profissão / carreira e a vida em geral. 

Depois de uma primeira classificação em cinco categorias, Schein organizou as âncoras 

de carreira em oito categorias finais, a que se associam determinados componentes 

identitários, já revistos (capítulo 2) e aqui apenas sumariamente referidos: (1) a 

competência Técnica/Funcional (T/F) está ligada a capacidades específicas e ao 

desempenho de áreas concretas de especialidade; (2) a competência de Gestão Geral 

(GG) está associada a capacidades transversais de gestão e a uma matriz de carreira 

vertical; (3) a Autonomia / Independência (A/I) é alusiva à organização pessoal do 

trabalho e prevê flexibilidade e liberdade de ação individual sobre quando e como 

trabalhar; (4) a Segurança / Estabilidade (S/E) refere-se à valorização da segurança 

no emprego e à segurança financeira, à estabilidade no trabalho e à permanência numa 

organização e, se possível, numa área funcional; (5) a Criatividade Empreendedora 

(CE) reflete o perfil do empreendedor, que privilegia a inovação e a criatividade na 

gestão de objetivos e projetos; (6) o Serviço/Dedicação a uma causa (S/D) está ligado 

à utilidade do trabalho, ao contributo para ajudar os outros e resolver problemas sociais; 

(7) o Puro Desafio (PD) reporta-se a desafios complexos e a obstáculos difíceis de 

superar, admitindo-se riscos elevados e procurando-se novidade e variedade nas 

atividades; e (8) o Estilo de Vida (EV) traduz o balanceamento e harmonia entre 

exigências profissionais e necessidades pessoais e familiares, entre carreira e vida 

particular (Dutra & Albuquerque, 1996; Rego et al., 2015; Schein, 1990, 1996; Schein & 

Maanen, 2016). 

O cruzamento entre as perspetivas externa e interna da carreira coloca em confronto e 

ajustamento permanente as oportunidades, regras e constrangimentos profissionais 

associados às organizações (e.g., aos ramos das FFAA) com as ambições e objetivos 

individuais (e.g., dos militares RV/RC) relativos à profissão e à vida. Do balanceamento 

entre as duas perspetivas e as correspondentes responsabilidades, podem emergir 
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distintas configurações de carreira e formas de gestão, com maior ou menor participação 

dos indivíduos nas escolhas. Da revisão, destacam-se dois tipos de configuração, as 

“carreiras organizacionais” e as carreiras proteanas” (Arthur & Rousseau, 1996; 

Baruch, 2004; Chanlat, 1995; Currie et al., 2006; Dutra, 2012; Hall, 2002). A primeira 

aproxima-se, em conceito, de uma abordagem tradicional, com o controlo normativo da 

organização, mas oferecendo estabilidade e segurança no trabalho. A segunda é 

menos institucionalizada, permite maior fluidez e as decisões e o controlo sobre a 

maioria das respetivas variáveis pertencem ao “arbítrio individual”, admitindo-se, por 

isso, maior mobilidade profissional, mais autonomia/independência e uma mais fácil 

integração entre vida profissional e vida particular (estilo de vida). 

O contrato psicológico é outro conceito subsidiário do estudo, aplicável ao contexto 

militar, também revisto no Capítulo 2, referindo-se a perceções dos indivíduos sobre o 

dever da organização responder, com reciprocidade, ao trabalho prestado (Rousseau, 

1989, 1995), as quais decorrerem de promessas, mais ou menos explícitas e/ou formais, 

ou de meras expetativas sobre o contexto organizacional e as interações com outros 

membros da organização (Conway & Briner, 2005). Para Cunha et al. (2004), é um 

processo, e não uma simples relação entre expetativas e realidade, implicando 

“socialização organizacional” e identificação / ajustamento com o novo contexto e outros 

indivíduos. Dutra (2012) sugere que este ajustamento é uma constante, a que Veloso e 

Dutra (2010) acrescentam que os indivíduos devem intervir na gestão da própria 

carreira, conciliando decisões profissionais e família / grupo social.  

A maior ou menor coerência entre expetativas e realidade e o tipo de relação que se 

constroi entre indivíduo e organização, podem levar ao reforço do contrato psicológico 

ou, em sentido inverso, ao seu enfraquecimento e à sua quebra (Cable, 2008; Turnley 

& Feldman, 2000; Ven, 2007), a qual pode ter origem em práticas de gestão 

desajustadas, falta de apoio da organização / das chefias sobre questões pessoais, falta 

de equidade face aos pares (Conway & Briner, 2005; Robinson & Rousseau, 1994). 

Sobre as práticas de gestão, a ideia que se retira da literatura é que deverão responder 

a necessidades da “carreira interna”, sendo que a diferentes âncoras devem estar 

associadas práticas distintas, recomendando-se maior flexibilidade caso o universo 

organizacional seja muito heterogéneo. A adaptação das práticas, articulada com as 

funções atribuídas, pode proporcionar um mais fácil ajustamento entre indivíduo e 

organização e uma redução do turnover (e.g., Ven, 2007; Wynne, 2002). 
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O conceito de sucesso profissional / na carreira, a explorar empiricamente, é outro 

elemento do “marco teórico” desta fase do estudo. A literatura sugere aproximações 

diferentes, com indicadores mais ou menos tangíveis, dependendo da influência da 

cultura social prevalecente e da importância que é atribuída pelos indivíduos (Maanen, 

1977). O sucesso pode estar ligado à ideia de “realização” pessoal, “conquista” e 

“posse”, referir-se a uma perspetiva profissional mais objetiva / “externa” (e.g., cargos 

profissionais; progressão profissional; incrementos remuneratórios) ou a uma perspetiva 

psicológica, subjetiva / “interna” (e. g., senso de identidade individual; autoconhecimento 

sobre valores, crenças, objetivos e capacidades; adaptabilidade social) (Arthur et al., 

2005; Hall, 2002). 

Com referência a um contexto de trabalho concreto, o “sucesso profissional” prende-

se com as realizações, objetivas e subjetivas de um individuo, durante um determinado 

lapso de tempo. O conceito altera-se também ao longo do tempo, em coerência com a 

evolução da teorização sobre carreiras, tendendo a ser perspetivado de forma mais 

ampla em termos temporais e sociais e assumindo uma dimensão inter-organizacional, 

surgindo associado a idiossincrasias de pessoas e grupos e a um balanceamento entre 

trabalho e família (Arthur et al., 2005; Clark, 2001). 

Se analisarmos o “sucesso” em relação à teorização sobre as carreiras e adotarmos a 

perspetiva organizacional, mais ajustada ao contexto militar, o conceito é objetivado 

a partir da mobilidade vertical e funcional na estrutura organizacional, a que corresponde 

um dado lapso de tempo, nível remuneratório e estatuto social, independentemente da 

perspetiva dos sujeitos, colocada num plano secundário. Quando a conceção e a gestão 

se aproximam da perspetiva proteana, os contornos do “sucesso” são mais ténues, e 

há a possibilidade de mobilidade inter-organizacional e de percursos profissionais mais 

variados e ricos ao longo do tempo e uma propensão para maior expressão individual e 

também psicológica do conceito (Arthur et al., 2005; Hall, 2002). 

Do referencial do estudo destaca-se uma componente empírica, materializada em 

vários estudos, associados ao objeto da pesquisa, que são analisados de seguida. 

Quando procuraram validar o constructo de Shein, alguns investigadores identificam-lhe 

limitações empíricas e tentam refiná-lo, sugerindo a redução do número de itens e de 

agrupamentos de âncoras (e.g., Coetzee & Schreuder, 2009; Henriques & Nascimento, 

2016). Outros, inversamente, apostam no aumentar do número de agrupamentos, quer 

por divisão concetual (e.g., entre Segurança e Estabilidade; entre Empreendedorismo e 
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Criatividade) (Danziger et al., 2008; Henriques & Nascimento, 2016), quer pelo 

aditamento de novas âncoras em resposta a solicitações sociais emergentes, como 

“Empregabilidade” e “Dimensão Espiritual” (Baruch, 2004). Num sentido complementar 

aos estudos de Schein, que sugerem que cada pessoa tem uma âncora que define os 

seus objetivos, motivações, valores e potencialidades, pesquisas mais recentes 

sustentam que existe um maior dinamismo no processo de construção do 

autoconhecimento e das próprias orientações de carreira em cada indivíduo, permitindo 

evidenciar perfis profissionais com base na combinação de várias âncoras, até três, 

embora possa existir uma âncora dominante (Feldman & Bolino, 1996). 

Não obstante as atualizações sugeridas, o essencial do constructo de Schein (oito 

âncoras) parece manter-se atual, embora se reconheça a contingência de serem 

utilizadas âncoras adicionais quando se estudam populações específicas (Chapman, 

2015). Face à evolução sociocultural, económica, geracional e de outros fatores 

contextuais, parece aconselhável que a utilização do Inventário de Orientações de 

Carreira (Career Orientations Inventory – COI) seja combinada com instrumentos 

complementares de pesquisa, para que os resultados obtidos sejam mais robustos.  

Embora existam hoje já vários estudos sobre o recrutamento e a retenção em contexto 

militar nacional, é muito reduzido o número de estudos que utilizam o inventário de 

orientações de carreira de Schein para identificar os perfis dos cidadãos que optam pelo 

RV/RC das FFAA Portuguesas. Porém, pode considerar-se, com a devida reserva, que 

alguns dos estudos revistos procuram determinar os perfis destes militares em relação 

à sua orientação profissional sempre que suscitam a perceção sobre as razões de 

ingresso, de saída prematura das fileiras, ou uma perspetiva profissional de futuro. 

Dos estudos que abordam diretamente as âncoras de carreira, faz-se uma referência a 

três deles, dois sobre o contexto militar português: (1) estudo com militares da Força 

Aérea portuguesa (Henriques & Nascimento, 2016); (2) estudo com participantes no Dia 

da Defesa Nacional 2019 e com candidatos à Marinha portuguesa (Artilheiro, 2019); e 

(3) estudo com militares da Força Aérea dos Estados Unidos (Wynne, 2002). 

Henriques e Nascimento (2016), no âmbito de uma dissertação de mestrado, procuram 

identificar o perfil de âncoras de carreira dos militares da Força Aérea portuguesa e 

perceber como varia com o género, categoria profissional, especialidade, idade, tipo de 

vínculo contratual, entre outras variáveis demográficas. É utilizada uma abordagem 

quantitativa, baseada numa análise fatorial exploratória e na modelagem por equações 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  263 

estruturais. Participam no estudo 445 militares dos quadros permanentes e RV/RC 

(amostra probabilística aleatória simples), a quem foi aplicado o Inventário de Schein 

(1996). Os resultados mostram que os valores médios mais elevados se situam nas 

âncoras “Estilo de Vida”, “Puro Desafio” e “Serviço/Dedicação a uma causa”, mas a 

análise estatística mostra que são os itens associados às âncoras “Puro Desafio” e 

“Segurança / Estabilidade” que explicam a maior variância. Os autores sugerem, para a 

população analisada, a reorganização dos agrupamentos de itens, retirando a âncora 

“competência Técnica/Funcional” e dividindo a “Criatividade Empreendedora” em 

Empreendedorismo e Criatividade, à semelhança de Danziger et al. (2008). Demonstra-

se, também, a influência das variáveis género, idade, vínculo contratual, categoria militar 

e área profissional na estrutura de âncoras de carreira dos militares respondentes. 

No estudo de Artilheiro (2019), durante o Curso de Promoção a Oficial General 2018/19, 

realizado no Instituto Universitário Militar, analisam-se as aspirações gerais de carreira, 

as motivações profissionais e a predisposição de cidadãos da Geração “Z” para o 

ingresso nas FFAA em regime de contrato. É aplicado o Inventário de Orientações de 

Carreira a uma amostra de 581 participantes do Dia da Defesa Nacional (DDN) de 

2019 e a outra amostra de 100 candidatos ao regime de contrato da categoria de 

praças da Marinha durante o processo final de recrutamento. Os resultados permitem 

concluir que: (1) há uma estruturação de “orientações de carreira” semelhante nas duas 

amostras; (2) a âncora principal é para os dois casos o “Estilo de Vida”, assumindo-se 

que os cidadãos procuram equilíbrio entre profissão e vida social; (3) as âncoras 

secundárias são, para os dois casos, “Segurança/Estabilidade”, “Serviço/Dedicação a 

uma causa”, “Puro Desafio” e “competência Técnica/Funcional”; e (4) os candidatos à 

Marinha e os participantes no DDN 2019 com propensão para ingresso na carreira 

militar apresentam valores médios idênticos nas âncoras “Serviço/Dedicação a uma 

causa” e “Puro Desafio”, sendo, porém, superiores aos valores médios dos jovens do 

DDN inquiridos que não mostraram propensão para ingresso na carreira militar. 

No estudo de Wynne (2002) pretende-se medir a relação entre âncoras de carreira, 

satisfação no trabalho e intenção de turnover de trabalhadores dos sistemas de 

informação da Força Aérea americana (2.724 participantes), face à tendência de 

diminuição da retenção. As âncoras com maior cotação são “Segurança/Estabilidade”, 

“Serviço/Dedicação a uma causa” e “Estilo de Vida”. No estudo demostra-se que: (1) a 

satisfação no trabalho e a intenção de turnover são influenciadas pela compatibilidade 

entre o tipo de trabalho e as âncoras de carreira; (2) as âncoras competência de Gestão 
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Geral e competência Técnica/Funcional são pouco importantes na população analisada; 

e (3) as âncoras de carreira dos trabalhadores dos sistemas de informação da Força 

Aérea são diferentes das dos trabalhadores civis do mesmo setor de atividade, pelo que 

podem exigir incentivos diferentes para reduzir o turnover. 

Não tendo como objetivo, nesta fase do estudo de campo, testar ou refinar o constructo 

sugerido por Schein, mas assumindo que a estrutura de âncoras de carreira constitui 

um importante instrumento de gestão, tomam-se como referência as oito âncoras 

originais, quer para definir o perfil médio de orientações de carreira dos militares RV/RC, 

quer para perceber melhor as respetivas escolhas em relação ao ingresso nas FFAA, 

ao tempo de permanência nas fileiras e à eventual saída antecipada. 

 ESTRUTURA GUIA DA INVESTIGAÇÃO 

Na sequência da revisão normativa, teórica e empírica, apresenta-se, de forma gráfica, 

na Ilustração 38, uma estrutura guia específica para esta fase do estudo. 

 

Ilustração 38 – Estrutura guia do estudo - referencial teórico do trabalho de campo (Construção nossa, adaptado de 
Santos & Sarmento, 2019b, p. 190). 
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Desta estrutura guia destacam-se: 

 As dimensões “recrutar” (R1), “reter” (R2) e “reinserir” (R3), que decorrem do 

quadro normativo do modelo de serviço militar contratado, são elementos centrais do 

referencial da investigação; 

 Da intersecção entre os conceitos estruturantes de carreira interna (perspetiva 

intra-individual), associada às “âncoras de carreira”, e de carreira externa (perspetiva 

organizacional) deve resultar uma articulação profícua entre oportunidades oferecidas 

pela organização e ambições e objetivos dos sujeitos relativos à carreira e à vida; 

 Admite-se que a conexão entre “carreira interna”, “carreira externa” e “contrato 

psicológico”, este complementar ao “contrato formal”, ajuda a perceber melhor as 

principais tendências profissionais dos militares RV/RC do Exército Português; 

 Admite-se também que dos perfis dos indivíduos associados à carreira se obtenha 

uma perceção sobre o comportamento em relação às FFAA, designadamente, os 

motivos de ingresso, de maior permanência nas fileiras e de saída prematura; 

 De forma similar, admite-se que as âncoras de carreira e o contrato psicológico 

sejam elementos importantes da definição do conceito de sucesso na carreira / 

profissão, aspeto também incluído no referencial do estudo e objeto de pesquisa; 

 As políticas e práticas de gestão da organização, numa perspetiva de “carreira 

externa”, constituem orientações e respostas, mais ou menos diferenciadas por grupos 

e áreas profissionais, em relação aos objetivos, expetativas, oportunidades e valores 

organizacionais e dos indivíduos. 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DAS OPÇÕES METODOLÓGICAS  

 OBJETO, OBJETIVOS E PROPOSIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Depois da exploração da perceção institucional (Capítulo 8) e dos quadros intermédios 

e superiores das FFAA (Capítulo 9) em relação à problemática do serviço militar em 

RV/RC nas FFAA Portuguesas, nesta fase da investigação explora-se a perspetiva dos 

sujeitos, os militares RV/RC que prestam atualmente serviço, centrando o objeto de 

estudo na estrutura de âncoras de carreira destes militares, cuja escassez de estudos 

em contexto militar nacional reforça a importância da pesquisa e a mais-valia resultante. 
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O objetivo definido na introdução do capítulo remete para um dos objetivos específicos 

da investigação (OE 7): “Analisar as principais orientações de carreira dos militares 

RV/RC das FFAA Portuguesas e procurar estabelecer uma relação com os motivos de 

ingresso e de manutenção nas fileiras e com as razões que conduzem a uma saída 

prematura”. A concretização deste OE 7 obriga a um estudo de campo, cujos resultados 

devem, simultaneamente, permitir gerar um “perfil profissional” geral para os militares 

RV/RC e perceber qual o comportamento concreto em relação às situações referidas. 

Como orientações de pesquisa, construídas a partir do quadro normativo de referência 

e da revisão concetual e empírica, são definidas, para esta fase do trabalho de campo, 

algumas proposições de investigação (PI) (Quadro 38). 

Quadro 38 - Proposições de investigação para a terceira fase de campo. 

PI Descritivo da proposição 

1 
A estrutura de âncoras de carreira aplica-se a todas as fases da passagem dos cidadãos pelas 
fileiras das FFAA (recrutamento, retenção e reintegração socioprofissional). 

2 
“Estabilidade/Segurança” e “Estilo de Vida”, associadas a motivos de natureza ocupacional e 
instrumental, são as âncoras dominantes entre os militares RV/RC das FFAA Portuguesas, 
admitindo-se alguma variação consoante o género, categoria profissional, idade e tempo de serviço. 

3 
“Serviço e Dedicação a uma causa” e “Puro Desafio” são as principais âncoras que estão na 
origem da decisão de ingresso nas FFAA, estando associadas a motivos de natureza institucional / 
vocacional. 

4 
A perceção da satisfação de algumas intenções e objetivos pessoais, a que estão subjacentes as 
âncoras “Estabilidade/Segurança”, “Estilo de Vida” e “Competência Técnica / Funcional” pode 
conduzir a um maior tempo de permanência nas FFAA. 

5 
A não satisfação das expetativas dos militares RV/RC sobre a concretização das âncoras 
“Estabilidade/Segurança” e “Estilo de Vida” materializam os motivos mais importantes que 
conduzem a saídas antecipadas das fileiras. 

6 
Admite-se que, decorrente da evolução do contexto sociocultural, profissional e geracional, se 
obtenham, na parte qualitativa do estudo, categorias emergentes, que se juntam, nos perfis, às oito 
âncoras de carreira. 

 METODOLOGIA E MÉTODO CIENTÍFICO 

 ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO E DESENHO DA PESQUISA 

Metodologicamente, optou-se por uma “estratégia de pesquisa” de matriz mista, 

combinando uma parte quantitativa do estudo com uma parte qualitativa complementar 

(Bryman, 2012; Creswell, 2013), em relação a um estudo de caso (Yin, 2014), sobre a 

aplicabilidade e o valor das âncoras de carreira em contexto militar nacional, mais 

concretamente o serviço militar contratado no Exército Português. A escolha da 

estratégia prende-se com a necessidade de densificar a pesquisa, torná-la mais robusta 

do ponto de vista científico e proporcionar uma compreensão holística aprofundada 

sobre o objeto de estudo, que não é possível obter exclusivamente por metodologias 

quantitativas (Denzin & Lincoln, 2013; Newman & Benz, 1998). 
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A pesquisa decorre, simultaneamente, no contexto da prova e da descoberta (Guerra, 

2006), embora as opções metodológicas no que concerne ao “objeto de estudo” sejam 

suportadas num “posicionamento ontológico e epistemológico” do investigador próximo 

do construtivismo e do interpretativismo (Bryman, 2012). 

Pelo referido antes, as opções metodológicas respondem à intenção de “reforço” e 

“integralidade” da análise e, simultaneamente, satisfazem propósitos complementares 

de “triangulação” e “ilustração”, obtendo convergência nos resultados e ilustrando dados 

quantitativos com o apoio de dados qualitativos, como sugerido por Bryman (2012). 

 INSTRUMENTAÇÃO, AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTO 

Para a recolha de dados, além de elementos documentais, é utilizado um inquérito 

por questionário com 40 perguntas fechadas e quatro perguntas abertas, aplicado aos 

voluntários e contratados das FFAA Portuguesas, embora, por razões que se prendem 

com a constituição final das amostras, se explore apenas o caso do Exército. 

A parte quantitativa do questionário constitui uma adaptação de Dutra e Albuquerque 

(1996), para a área da gestão, do Inventário de Orientações de Carreira sugerido por 

Schein (1990, 1996). Cada âncora de carreira é representada por cinco itens, totalizando 

40 itens, sob a forma de afirmações. É solicitado ao respondente que, após uma 

autoavaliação, classifique cada afirmação quanto ao grau de importância ou veracidade 

para si próprio, utilizando uma escala de seis níveis, em que, quanto maior o número 

atribuído, mais o item / afirmação é verdadeiro(a) / importante para o respondente: “1”, 

se “a afirmação nunca é verdadeira”; “2” e “3”, se “a afirmação é ocasionalmente 

verdadeira”; “4” e “5”, se “a afirmação é com frequência verdadeira”; e “6”, se “a 

afirmação é sempre verdadeira”. É, depois, solicitado aos participantes que identifiquem 

os três itens que consideram mais verdadeiros e acrescentem, a cada um deles, quatro 

pontos, os quais são depois integrados pelo investigador no cálculo das médias finais. 

Com a parte qualitativa do questionário pretende-se densificar a pesquisa, de forma 

a confirmar e justificar os principais resultados obtidos na parte quantitativa do estudo. 

Para isso procura-se obter a perceção dos participantes em relação a quatro questões 

concretas (perguntas abertas), solicitando, para cada uma, a identificação de alguns 

elementos justificativos (até três): (1) motivos que conduzem ao “ingresso nas FFAA”; 

(2) motivos de “permanência nas fileiras”; (3) motivos que levam a uma “saída 

prematura”; e (4) definição do conceito de “sucesso na carreira ou na profissão”. 
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O questionário foi inicialmente objeto de ajuste para o contexto castrense português, 

a partir de alguns acertos de linguagem (transformação em Português de Portugal) e da 

elaboração de um pré-teste com 11 militares RV/RC. Posteriormente, procedeu-se a 

uma validação por três oficiais superiores dos quadros permanentes das FFAA com 

experiência profissional sobre o tratamento de questões do recrutamento e da retenção. 

Após o pré-teste e a validação do inquérito, elaborou-se a versão final, mais adaptada 

ao contexto militar português, mas procurando não desvirtuar o conteúdo original. 

O questionário está estruturado em três partes e um “ponto prévio” inicial onde se 

elucida sobre o respetivo objetivo, as instruções de preenchimento, a garantia de 

anonimato dos participantes e o âmbito de utilização dos dados obtidos (exclusivamente 

académico e do projeto a que se refere a investigação). A Parte I do inquérito refere-se 

aos dados demográficos (biográficos e profissionais) dos participantes e as Partes II e 

III constituem, respetivamente, as dimensões quantitativa e qualitativa, onde constam 

as perguntas temáticas, cujo conteúdo foi já referido na globalidade. A versão completa 

do questionário pode ser consultada no Apêndice I. 

As questões protocolares de aprovação e acesso às fontes foram tratadas, numa 

primeira fase, entre o investigador e o IUM. Posteriormente, o inquérito foi formalmente 

remetido pelo Instituto aos ramos das FFAA, pela via institucional, através de documento 

ad hoc (nota/ofício de cobertura), ao chefe de gabinete do Estado-Maior-General das 

FFAA, que depois o fez chegar aos chefes de gabinete dos Chefes de Estado-Maior dos 

ramos. Após o correspondente despacho favorável, o questionário foi distribuído pelas 

unidades, estabelecimentos e órgãos, para uma recolha de dados descentralizada. 

O questionário ficou disponível para preenchimento e submissão online, através de 

um link associado a uma plataforma digital do IUM, e as respostas foram canalizadas 

para uma base de dados em Excel, tendo estado aberta, numa primeira fase, entre 

março e junho de 2018 e, numa segunda fase, para ampliar o número de participantes, 

entre agosto e outubro de 2018. Em 2019 houve uma nova tentativa para obter mais 

dados da Marinha e da Força Aérea, mas sem o nível de sucesso desejado. 

Responderam ao inquérito 2.474 militares das FFAA, embora tenham sido excluídas 

de imediato da base de dados 246 participantes porque as respostas estavam muito 

incompletas. Decorrente de um novo refinamento foram apenas apurados os 

respondentes com todas as respostas completas do questionário: 1.832 do Exército e 

apenas 74 da Marinha e 46 da Força Aérea, pelo que se decidiu fazer a análise 
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unicamente em relação aos militares RV/RC do Exército. Durante a análise das 

respostas dos militares RV/RC do Exército foram eliminados mais 11 respondentes, por 

incoerência ou outros erros na estruturação das respostas, tendo-se fixado a amostra 

final de 1.821 participantes do Exército Português com respostas válidas.  

Globalmente, trata-se de uma amostra robusta e representativa dos RV/RC do Exército 

Português, sendo constituída por 26,78% do universo existente à data de 31 de julho de 

2018 (1.821 versus 6.801), com a distribuição demográfica constante da Tabela 13. 

Tabela 13 - Distribuição demográfica da amostra com referência ao universo. 

Categorias Género Forma de prestação 

Oficiais 37,50% Masculino 26,98% RC 25,30% 

Sargentos 25,39% Feminino 25,27% RV 81,92% 

Praças 23,94%     

Fonte: Construção nossa. 

Na Tabela 14 apresenta-se agora a distribuição dos 1.821 respondentes da amostra 

final por categoria profissional, género e forma de prestação de serviço. 

Tabela 14 - Distribuição da amostra final por categoria, género e forma de prestação de serviço. 

Categorias 
Militares 

Masculino Feminino Total 

RV RC 
Total 

Masc. 
RV RC 

Total 
Fem. 

RV RC Total 

Oficiais 
n 2 89 91 0 29 29 2 118 120 

% 2,20% 97,80% 100% 0% 100% 100% 1,67% 98,33% 6,59% 

Sargentos 
n 4 144 148 0 32 32 4 176 180 

% 2,70% 97,30% 1,00% 0% 100% 100% 2,22% 97,78% 9,88% 

Praças 
n 125 1.248 1.373 14 134 148 139 1.382 1.521 

% 9,10% 90,90% 100% 9,46% 90,54% 100% 9,14% 90,86% 83,53% 

Total 
n 131 1.481 1.612 14 195 209 145 1.676 1.821 

%     88,52%     11,48% 7,96% 92,04% 100% 

Nota: Para além dos valores numéricos das partições da amostra, são referidos os correspondentes valores 

percentuais em relação aos totais parciais e gerais. 

Fonte: Adaptado de Santos & Sarmento (2019b, p. 192). 

As partições da amostra aproximam-se, como se pode comparar com os valores da 

Tabela 14, das percentagens das existências reais: dos 6.801 militares RV/RC que 

constituíam o universo do Exército em 31 de julho de 2018, altura em que termina a 

primeira fase da recolha de dados, 320 (4,71%) eram oficiais, 709 (10,42%) sargentos 

e 5.772 (84,87%) praças; e eram 5.974 (87,84%) homens e 827 (12,16%) mulheres. 
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As variáveis demográficas mais representadas na amostra são, conforme Tabela 14, os 

militares da categoria de praças (1.521: 83,53%), o género masculino (1.612: 88,52%) 

e a forma de prestação de serviço militar “regime de contrato” (1.676: 92,04%). 

Na Tabela 15 mostra-se outra estruturação da amostra, a partir do cruzamento entre a 

faixa etária e a categoria profissional. A grande maioria dos respondentes da categoria 

dos oficiais70 está concentrada entre os 24 e os 29 anos (75,00%), enquanto nas 

restantes categorias, a maioria se situa entre os 21 e os 26 anos (70,56% no caso dos 

sargentos e 70,81% no caso das praças). 

Tabela 15 - Distribuição da amostra por faixa etária e categoria. 

Faixa Etária 

Categorias militares 
Total 

Oficiais Sargentos Praças 

    n %     n %   n %   n  % 

18-20 Anos 0 0,00% 22 12,22% 269 17,69% 291 15,98% 

21-23 Anos 6 5,00% 67 37,22% 564 37,08% 637 34,98% 

24-26 Anos 32 26,67% 60 33,33% 513 33,73% 605 33,22% 

27-29 Anos 58 48,33% 23 12,78% 147 9,66% 228 12,52% 

30-32 Anos 23 19,17% 7 3,89% 28 1,84% 58 3,19% 

33-35 Anos 1 0,83% 0 0% 0 0% 1 0,05% 

> 35 Anos 0 0% 1 0,56% 0 0% 1 0,05% 

Subtotais 120 6,59% 180 9,88% 1.521 83,53% 1.821 100% 

Fonte: Construção nossa. 

 TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE DADOS  

O procedimento metodológico em relação ao trabalho de campo é concretizado em duas 

fases, correspondentes ao tratamento dos dados quantitativos e qualitativos. No 

tratamento da parte quantitativa do questionário (respostas às perguntas fechadas) 

recorre-se sobretudo a uma análise estatística descritiva, com o apoio do software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 25.0. 

O material empírico obtido na parte qualitativa (respostas às perguntas abertas) é 

tratado por análise de conteúdo, de tipos temático ou categorial e de análises 

estruturais, sobre coocorrências (Bardin, 1977; Guerra, 2006), para o que é utilizada 

uma combinação entre a codificação manual e automática com recurso a um software 

especializado para análise de texto, o SPSS Text Analytics for Surveys (STAfS), versão 

4.0.1, o que permite identificar não só as categorias mas também as relações entre elas, 

como adiante se descreve.  

                                            
70 A idade superior dos oficiais deve-se ao facto de o ingresso ocorrer com a habilitação de licenciatura. 
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 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 PARTE QUANTITATIVA DO ESTUDO 

Os resultados da análise do conteúdo das respostas às perguntas fechadas permitem 

identificar uma âncora de carreira principal e várias secundárias (Tabela 16), que, em 

conjunto, definem um perfil profissional tipo (estrutura de orientações de carreira), por 

categorias, para os militares RV/RC do Exército Português. 

Tabela 16 - Distribuição das médias gerais das âncoras de carreira por categoria militar. 

Âncora 

Categorias 
Média Geral 

Oficiais Sargentos Praças 

Média Ordem Média Ordem Média Ordem Média Ordem 

Estilo de Vida (EV) 4,99 1) 5,12 1) 4,94 1) 4,96 1) 

Técnica/Funcional (T/F) 4,86 2) 4,74 2) 4,56 3) 4,60 2) 

Segurança/Estabilidade (S/E) 4,73 3) 4,60 4) 4,58 2) 4,61 3) 

Serviço / Dedicação (S/D) 4,58 4) 4,61 5) 4,49 4) 4,50 4) 

Puro Desafio (PD) 4,52 5) 4,66 3) 4,41 5) 4,44 5) 

Criativ. Empreendedora (CE) 3,85 6) 4,02 6) 4,08 6) 4,06 6) 

Autonomia/Indep. (A/I) 3,79 7) 4,03 7) 3,97 7) 3,96 7) 

Gestão Geral (GG) 3,58 8) 3,91 8) 3,63 8) 3,66 8) 

Fonte: Adaptado de Santos & Sarmento (2019b, p. 193). 

De uma primeira observação resulta que todas as âncoras estão presentes, embora 

em proporções diferentes, na estrutura de carreira das várias categorias. 

A principal âncora para todas as categorias é o "Estilo de Vida" (EV), distinguindo-se 

das restantes, embora menos notório no caso da categoria de oficiais. 

A segunda âncora mais importante varia com a categoria profissional, sendo para 

oficiais e sargentos a competência "Técnica/Funcional" (T/F) e para praças a 

"Segurança/Estabilidade" (S/E). Em qualquer dos casos, a distinção em relação à 

terceira âncora é muito ténue. 

Num sentido complementar, os resultados demostram que “competência de Gestão 

Geral" (GG) e "Autonomia / Independência" (A/I) são as âncoras de carreira menos 

relevantes para as diferentes categorias e que "Serviço / Dedicação a uma causa" (S/D) 

e "Puro Desafio" (PD), caraterísticas do contexto militar, têm uma importância média 
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para os militares RV/RC, sendo ligeiramente superior nos casos da categoria de 

sargentos e do género feminino. 

Na Ilustração 39 apresenta-se, sob outra forma, as médias das âncoras de carreira em 

relação às três categorias profissionais militares. São graficamente confirmadas as 

diferenças assinaladas e a posição relativa das âncoras mais diretamente ligadas ao 

contexto militar, com valores superiores no caso da categoria de sargentos. 

Observa-se, por outro lado, que a mais habilitações literárias (praças, sargentos e 

oficiais, de forma crescente) corresponde maior valor atribuído à competência 

"Técnica/Funcional". Nota-se, em sentido inverso, inesperadamente, que os oficiais 

atribuem menor valor à "Gestão Geral" (GG), "Autonomia / Independência" (A/I) e 

“Criatividade Empreendedora” (CI), embora sejam também estas as âncoras menos 

valorizadas por sargentos e praças, constituindo, em conjunto, um grupo de três âncoras 

inteiramente separado. 

 

Ilustração 39 - Estrutura das âncoras de carreira por categoria profissional (Construção nossa). 

 

Uma análise por género (Tabela 17) demonstra que as mulheres apresentam valores 

médios superiores nas principais âncoras e inferiores nas âncoras menos cotadas. 

EV T/F S/E S/D PD CE A/I GG

Oficiais 4,99 4,86 4,73 4,58 4,52 3,85 3,79 3,58

Sargentos 5,12 4,74 4,6 4,61 4,66 4,02 4,02 3,91

Praças 4,94 4,56 4,58 4,49 4,41 4,08 3,97 3,63
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Tabela 17 - Distribuição das médias gerais das âncoras de carreira por género. 

Âncora 

Género 
Média Geral 

Masculino Feminino 

Média Ordem Média Ordem Média Ordem 

Estilo de Vida (EV) 4,96 1) 5,02 1) 4,96 1) 

Técnica/Funcional (T/F) 4,6 2) 4,6 4) 4,6 2) 

Segurança/Estabilidade (S/E) 4,59 3) 4,67 2) 4,6 2) 

Serviço / Dedicação (S/D) 4,49 4) 4,62 3) 4,5 4) 

Puro Desafio (PD) 4,44 5) 4,53 5) 4,44 5) 

Criativ. Empreendedora (CE) 4,1 6) 3,75 6) 4,06 6) 

Autonomia/Indep. (A/I) 4 7) 3,69 7) 3,96 7) 

Gestão Geral (GG) 3,66 8) 3,61 8) 3,66 8) 

Fonte: Adaptado de Santos & Sarmento (2019b, p. 193). 

A análise por género mostra que a âncora de carreira "Estilo de Vida" apresenta, para 

homens e mulheres, valores médios mais elevados que as restantes âncoras. As duas 

âncoras menos importantes são, também para os dois géneros, a competência de 

"Gestão Geral" e a "Autonomia / Independência". 

Como na distribuição por categorias, as duas âncoras mais importantes a seguir a "Estilo 

de Vida" variam com o género, sendo para os homens as âncoras "competência 

Técnica/Funcional" e "Segurança/Estabilidade" e para as mulheres a "Segurança/ 

Estabilidade" e "Serviço / Dedicação a uma causa". 

Tendo como referência a prioridade atribuída pelos participantes na escolha das 

âncoras, efetuou-se uma análise confirmatória, criando oito grupos de âncoras de 

carreira, que se designaram por “dimensões de ancoragem”. 

O primeiro agrupamento de âncoras de carreira, designado por “1.ª dimensão de 

ancoragem”, refere-se ao número de vezes em que cada âncora foi eleita como a mais 

importante pelos respondentes. De igual modo, o segundo agrupamento (“2.ª dimensão 

de ancoragem”) refere-se ao número de vezes em que cada âncora foi eleita como a 

segunda mais importante. E assim sucessivamente, até à “8.ª dimensão de ancoragem”, 

que se refere ao número de vezes em que cada âncora foi considerada a 8.ª mais 

importante, ou seja, neste caso, a menos importante das oito âncoras. 

A análise permite concluir que as oito âncoras fazem parte de todos os agrupamentos 

(“dimensões de ancoragem”), o que significa que cada âncora foi considerada como 

“mais importantes” pelo menos por um participante. Para simplificar, apresentam-se 

apenas os resultados sobre quatro das “dimensões de ancoragem” (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Importância relativa das âncoras de carreira nos militares RV/RC – 1.ª, 2.ª, 7.ª e 8.ª “dimensões de 

ancoragem” de carreira.  

Âncoras de Carreira 

Frequência por Âncora de Carreira 

1.ª Âncora  2.ª Âncora 7.ª Âncora 8.ª Âncora 

   n    %    n %    n    %    n    % 

Estilo de Vida 562 25,87% 411 17,14% 183 7,75% 152 6,31% 

Técnica / Funcional 293 13,49% 288 12,01% 194 8,22% 122 5,07% 

Segurança /Estabilidade 364 16,76% 411 17,14% 214 9,05% 223 9,26% 

Serviço / Dedicação 275 12,66% 332 13,84% 246 10,42% 179 7,44% 

Puro Desafio  202 9,30% 332 13,84% 258 10,93% 172 7,15% 

Criatividade Empreendedora 229 10,54% 239 9,97% 335 14,18% 457 18,99% 

Autonomia / Independência 180 8,30% 239 9,97% 427 18,09% 452 18,78% 

Gestão Geral   67 3,08% 146 6,09% 504 21,36% 650 27,00% 

Global 2172  100,00% 2398 100,00% 2361 100,00% 2407 100,00% 

Nota: À semelhança do que ocorre nas outras dimensões de ancoragem, o número de referências é superior ao número 

de respondentes porque alguns consideram mais do que uma âncora com a mesma prioridade (importância).  

Fonte: Construção nossa. 

Os valores aqui registados confirmam a tendência geral da distribuição das médias das 

Tabelas 16 e 17. Em relação à 1.ª dimensão de ancoragem, a âncora “Estilo de Vida” 

obtém, por parte dos respondentes, 562 referências (25,87%), sendo a mais cotada e a 

âncora competência de “Gestão Geral” com apenas 67 referências (3,08%), é a menos 

cotada. 

De forma similar, em relação à 8.ª dimensão de ancoragem, a âncora de carreira mais 

vezes referida como a oitava mais importante é a competência de “Gestão Geral”, com 

650 referências (27,00%), em contraposição, por exemplo, com as âncoras “Estilo de 

Vida” e “Técnica/Funcional”, com 152 (6,31%) e 122 (5,07%) referências. 

Faz-se uma alusão particular à âncora “Puro Desafio” na 1.ª dimensão de ancoragem, 

que, face a uma análise com base nas médias, parece perder aqui relevância. 

A importância relativa das âncoras para os militares, agrupadas por dimensões de 

ancoragem, é também apresentada nas Ilustrações 40 a 43, onde é percetível a 

relevância das âncoras “Estilo de Vida”, “Segurança/estabilidade” e “Técnica/Funcional”, 

nas duas primeiras dimensões, e as âncoras competência de “Gestão Geral”, 

“Autonomia/Independência” e “Criatividade Empreendedora”, nas últimas duas 

dimensões de ancoragem. 
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Ilustração 40 - 1.ª Dimensão de ancoragem de carreira. 

(Construção nossa). 

 
Ilustração 41 - 2.ª Dimensão de ancoragem de carreira. 

(Construção nossa). 

 
Ilustração 42 - 7.ª Dimensão de ancoragem de carreira. 

(Construção nossa). 

 
Ilustração 43 - 8.ª Dimensão de ancoragem de carreira. 

(Construção nossa). 

Pela análise da frequência, é possível perceber como se exprimem as diferenças na 

estratificação por género nas 1.ª e 2.ª dimensões de ancoragem (Tabelas 19 e 20). 

Tabela 19 - Frequência e percentagem das âncoras de carreira da 1.ª dimensão de ancoragem, por género. 

Âncora 

Género 
Total 

Masculino Feminino 

 n    %   n    %   n  % 

Estilo de Vida   495 25,62%   67 27,92%   562 25,87% 

Técnica / Funcional   267 13,82%   26 10,83%   293 13,49% 

Segurança / Estabilidade   324 16,77%   40 16,67%   364 16,76% 

Serviço / Dedicação   230 11,90%   45 18,75%   275 12,66% 

Puro Desafio    175 9,06%   27 11,25%   202 9,30% 

Criatividade Empreendedora   207 10,71%   22 9,17%   229 10,54% 

Autonomia / Independência   172 8,90%     8 3,33%   180 8,29% 

Gestão Geral     62 3,21%     5 2,08%     67 3,08% 

Globais 1.932 88,95% 240 11,05% 2.172 100,00% 

Fonte: Construção nossa. 
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Em relação à 1.ª dimensão de ancoragem (Tabela 19), observa-se que: 

 Existem algumas diferenças entre os géneros na importância que é atribuída pelos 

respondentes a algumas âncoras, confirmando-se as dissemelhanças anteriormente 

obtidas em relação às médias gerais; 

 A âncora “Estilo de Vida” é a mais importante para os dois géneros, com uma 

percentagem superior no caso das mulheres (27,92% versus 25,62% nos homens); 

 A âncora “Segurança / Estabilidade” é a segunda mais referenciada pelos homens 

(16,77%) e a âncora “Serviço e Dedicação” é a segunda âncora mais relevante para as 

mulheres (18,75%); 

 Assinala-se, por outro lado, uma diferença entre os géneros em relação à âncora 

“Autonomia / Independência” (8,90% para os homens e 3,33% para as mulheres). 

Tabela 20 - Frequência e percentagem das âncoras de carreira da 2.ª dimensão de ancoragem, por género. 

Âncora 

Género 
Total 

Masculino Feminino 

  n     %  n     %  n    % 

Estilo de Vida 354 16,64%   57 21,11%   411 17,14% 

Técnica / Funcional 241 11,33%   47 17,41%   288 12,01% 

Segurança / Estabilidade 371 17,43%   40 14,81%   411 17,14% 

Serviço / Dedicação 303 14,24%   29 10,74%   332 13,84% 

Puro Desafio  288 13,53%   44 16,30%   332 13,84% 

Criatividade Empreendedora 221 10,39%   18 6,67%   239 9,97% 

Autonomia / Independência 216 10,15%   23    8,52%   239 9,97% 

Gestão Geral 134 6,30%   12 4,44%   146 6,09% 

Globais 2.128 88,74% 270 11,26% 2.398 100,00% 

Fonte: Construção nossa. 

Em relação à 2.ª dimensão de ancoragem (Tabela 20), verificam-se também algumas 

diferenças relevantes na importância que é atribuída pelos respondentes a algumas 

âncoras segundo o género: 

 As âncoras “Segurança / Estabilidade”, “Serviço / Dedicação a uma causa” e 

“Criatividade Empreendedora” obtêm maior relevância no caso do género masculino; 

 As âncoras “Estilo de Vida”, “competência Técnica / Funcional” e “Puro Desafio” 

obtêm maior relevância no caso do género feminino; 

 Em relação às restantes âncoras, a diferença entre os géneros não é tão relevante. 

De forma conjugada, nas Tabelas 19 e 20 confirma-se, com pequenas diferenças, a 

tendência da distribuição das médias da Tabela 17: “Segurança/ Estabilidade”, 

“Criatividade Empreendedora” e “Autonomia/Independência” obtêm maior relevância 

para os homens e “Estilo de Vida” e “Puro Desafio” maior relevância para as mulheres. 
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A perspetiva da frequência é agora analisada em relação ao tempo de serviço (Tabela 

21), havendo dificuldade em retirar conclusões sólidas sobre como varia o valor médio 

de cada âncora. Contudo, Puro Desafio e Criatividade Empreendedora parecem ter 

menor importância à medida que aumenta o tempo de permanência. Em sentido inverso, 

parece haver uma tendência crescente de importância em relação às âncoras 

“Serviço/Dedicação a uma causa” e “Autonomia/Independência”.  

 Tabela 21 - Frequência e percentagem das âncoras da 1.ª dimensão de ancoragem, por tempo de serviço militar.   

  
Âncora 

Tempo de Serviço Militar 

   < 1 Ano       1 - 2 Anos        3 - 4 Anos      5 - 6 Anos      Médias 

 n      % n % n % n % n % 

EV   98 27,53% 187 26,12% 159 26,50%   91 22,81% 535 24,63% 

T/F 186 52,25%   98 13,69%   77 12,83%   57 14,29% 418 19,24% 

S/E   91 25,56% 187 26,12% 151 25,17% 113 28.32% 542 24,95% 

S/D 101 28,37% 221 30,87% 201 33,50% 143 35,84% 666 30,66% 

PD 101 28,37%   64 8,94%   51 8,50%   34 8,52% 250 11,51% 

CE   68 19,10% 119 16,62%   98 16,33%   47 11,78% 332 15,29% 

A/I   51 14,33% 144 20,11% 131 21,83%   89 22,31% 415 19,11% 

GG   43 12,08%   21 2,93% 115 19,17%   66 16,54% 245 11,28% 

Fonte: Construção nossa. 

De forma similar, há também dificuldade em retirar conclusões sólidas sobre a variável 

demográfica “faixa etária”. Utilizando-se, como exemplo, o “Estilo de Vida”, a que 

corresponde, em média, a âncora mais valorizada na 1.ª dimensão de ancoragem, 

percebe-se que os resultados são ambíguos (Tabela 22). Embora pareça haver, por 

parte dos inquiridos, a tendência para atribuição de maior cotação à medida que a idade 

aumenta, a perceção não é confirmada no caso da categoria de praças, acontecendo 

exatamente o inverso. 

Tabela 22 - Frequência e percentagem da âncora “Estilo de Vida” da 1.ª dimensão de ancoragem, por faixa etária e 
categoria militar. 

 

Nota: O “n” representa o número de respondentes, em cada categoria e por  intervalo de idade, que consideram a 
âncora “Estilo de Vida” como a mais importante. 

Fonte: Construção nossa. 

n Amostra % n Amostra % n Amostra % n Amostra %

18-20 Anos 0 0 0,00% 7 22 31,82% 88 269 32,71% 93 291 31,96%

21-23 Anos 0 6 0,00% 23 67 34,33% 186 564 32,98% 207 637 32,50%

24-26 Anos 9 32 28,13% 22 60 36,67% 154 513 30,02% 183 605 30,25%

27-29 Anos 15 58 25,86% 6 23 26,09% 39 147 26,53% 59 228 25,88%

30-32 Anos 11 23 47,83% 4 7 57,14% 5 28 17,86% 20 58 34,48%

33-35 Anos 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00%

> 35 Anos 0 0 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00%

Subtotais 35 120 29,17% 62 180 34,44% 472 1521 31,03% 562 1821 100,00%

Faixa 

Etária

Categorias militares
Total

Oficiais Sargentos Praças
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Para confirmar esta dificuldade, recorreu-se à âncora “competência de Gestão Geral”, 

que é a mais valorizada da 8.ª dimensão de ancoragem (Tabela 23), concluindo-se que 

se mantém o mesmo tipo de ambiguidade.  

Tabela 23 - Frequência e percentagem da âncora “Gestão Geral” da 8.ª dimensão de ancoragem, por faixa etária e 
categoria militar. 

 

Nota: A percentagem de cada nível etário é calculada em relação ao número de referências e às correspondentes 

partições da amostra. 

Fonte: Construção nossa. 

 PARTE QUALITATIVA DO ESTUDO 

Nesta secção apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos na análise do 

conteúdo relativo às respostas das perguntas abertas do inquérito. Por questões de 

gestão de espaço e sistematização da informação, não são expostos todos os passos 

da codificação no âmbito de cada pergunta, mas apenas os agrupamentos finais. 

Para a análise do material empírico qualitativo procede-se à construção e exploração 

de um projeto através do software STAfS a partir de três etapas: (1) “importação” dos 

dados do Excel (segmentos de texto), depois de selecionados e configurados; (2) 

“extração”, “categorização” e “refinamento”, enquanto processo dinâmico e iterativo de 

codificação sobre o texto importado; e (3) “exportação” dos principais resultados. 

Para a “extração” e a “categorização” do material empírico, cujo processo decorre em 

separado para cada questão, houve a intenção de definir, como categorias a priori, as 

oito âncoras de carreira de Schein, em torno do que se procurou agregar o máximo de 

informação71. Simultaneamente, deixou-se abertura para nova informação padronizada 

(e.g., termos e expressões-chave) que pudesse de algum modo configurar categorias 

                                            
71 Foi necessário renomear várias categorias e subcategorias fornecidas automaticamente pelo STAfS, por 
adaptação ao léxico sobre as âncoras de carreira. 

n Amostra % n Amostra % n Amostra % n Amostra %

18-20 Anos 0 0 0,00% 6 22 27,27% 97 269 36,06% 103 291 35,40%

21-23 Anos 1 6 16,67% 14 67 20,90% 206 564 36,52% 221 637 34,69%

24-26 Anos 8 32 25,00% 15 60 25,00% 193 513 37,62% 216 605 35,70%

27-29 Anos 22 58 37,93% 6 23 26,09% 62 147 42,18% 91 228 39,91%

30-32 Anos 6 23 26,09% 3 7 42,86% 9 28 32,14% 18 58 31,03%

33-35 Anos 1 1 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 100,00%

> 35 Anos 0 0 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00%

Subtotais 38 120 31,67% 44 180 24,44% 567 1521 37,28% 650 1821 100,00%

Faixa 

Etária

Categorias militares
Total

Oficiais Sargentos Praças
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emergentes. Foram aperfeiçoados os “dicionários temáticos”72 do software e definidas 

“condições prévias” (conditional rules and code frames), para poder auxiliar a extração, 

categorização e sucessivos refinamentos. 

O processo de categorização foi desenvolvido de forma interativa, combinando a 

codificação automática (baseada na linguística e na frequência das ocorrências) e a 

manipulação manual. Na categorização linguística, foram utilizadas três técnicas: (1) o 

“term derivation” (para a identificação de sinónimos ou palavras de sentido aproximado); 

(2) o “term inclusion” (para agrupar numa categoria termos incluídos em várias 

expressões), (3) e as “semantic networks” (para construção de redes semânticas de 

categorias) (STAfS, versão 4.0.1). 

O “refinamento da extração” foi conseguido por manipulação dos “dicionários” e dos 

“constructos linguísticos” do software (e.g., “word types”, “terms”, “synonyms”, “exclude 

lists”), permitindo reduzir, de forma sistemática, o número de categorias, por integração 

sucessiva, criando agrupamentos maiores (“categorias-mãe”). A lista de termos 

excluídos (exclud list) foi aumentada ao longo do processo de categorização, com novos 

termos sem sentido linguístico, retirados da análise (muitos eram palavras de ligação)73. 

A “exportação” das categorias criadas com a ajuda do software para ficheiros tipo 

Word e Excel permitiu continuar a análise e melhorar manualmente a expressão gráfica. 

Nas Ilustrações 44 a 47 representam-se, de forma resumida, os resultados da análise 

de conteúdo das respostas às quarto perguntas abertas, o que se discute de seguida 

de forma abreviada. A dimensão dos “nós” representa a importância das categorias com 

referência a cada tópico/pergunta e a “espessura dos segmentos de reta” revela a força 

da relação entre as categorias. 

 PRIMEIRA QUESTÃO ABERTA: MOTIVOS DE INGRESSO 

O resultado da análise de conteúdo das respostas da primeira questão aberta – motivos 

de ingresso nas fileiras – está graficamente representado na Ilustração 44. Da análise 

resultaram, numa primeira extração automática, dezenas de categorias, associadas a 

várias subcategorias e padrões descritivos. As extrações e refinamentos subsequentes 

                                            
72 Os dicionários aumentam a fiabilidade do software e melhoram os resultados. 
73 Ao serem introduzidas alterações nos dicionários / bibliotecas, o processo de análise permite produzir 
alterações automáticas nos resultados. 
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permitiram reduzir o número de categorias, que foram agrupadas em seis “categorias-

mãe” finais, cinco correspondentes às âncoras de carreira de Schein e uma emergente. 

 

 

 

Ilustração 44 - Motivos de ingresso nas fileiras. (Construção nossa). 

As categorias Puro Desafio e Serviço / Dedicação a uma causa (que constituem duas 

das oito categorias a priori) formam o elemento fulcral dos motivos de ingresso, com 

1.012 ocorrências no conjunto, estabelecendo-se entre elas uma relação onde partilham 

97 coocorrências, obtidas das respetivas unidades de contexto. 

A âncora “Segurança / Estabilidade” tem as suas 476 ocorrências distribuídas por 

várias subcategorias (relativas à estabilidade de emprego, financeira e pessoal), 

cotando-se como uma categoria fundamental ao processo de ingresso nas fileiras e 

estabelecendo uma ligação com várias outras categorias, inclusive com a categoria 

emergente Empregabilidade, aqui materializada no “papel instrumental” da preparação 

para o futuro e interpretada como valorização profissional em relação ao contexto militar 

(por via de sucessivos contratos ou pelo ingresso definitivo nos quadros permanentes). 
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O “Estilo de vida” e a competência “Técnica/Funcional” são duas outras categorias a 

priori, mas com expressão mais reduzida na decisão de ingresso nas fileiras, em 

contraposição com a relevância que assumem na parte quantitativa do estudo. 

 SEGUNDA QUESTÃO ABERTA: MOTIVOS DE PERMANÊNCIA 

As categorias resultantes da análise à primeira pergunta fechada foram, no essencial, 

exportadas para servir de referência à análise da pergunta seguinte – motivos de 

permanência nas fileiras – cuja extração e refinamento automático permitiu, como se 

previa, confirmar a categorização anterior (dada a afinidade das situações). Surgem 

duas outras novas categorias, como se observa na Ilustração 45. 

 

 

 

Ilustração 45 - Motivos de permanência nas fileiras. (Construção nossa). 

PD S/E S/D E EV T/F CT SI

Ocorr 240 750 119 138 176 118 70 48
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À categoria “Segurança / Estabilidade”, que assume um papel central na decisão de 

manutenção nas fileiras (com mais de 45% das ocorrências), ligam-se todas as outras 

categorias, quatro a priori (competência “Técnica/Funcional”, “Puro Desafio”, “Estilo 

de Vida” e “Serviço / Dedicação”) e três emergentes (Empregabilidade, Condições 

de Trabalho e Sistema de Incentivos RV/RC). 

Decorrente da análise das unidades de contexto, estabelecem-se vários “triângulos de 

relações”, designadamente entre a “Segurança / Estabilidade” e as categorias “Técnica 

/ Funcional” e “Puro Desafio”, partilhando 23 coocorrências. Esta construção pode ser 

explicada por uma transferência parcial do “desafio” inicial (ingresso), marcadamente 

vocacional, para uma perspetiva ocupacional / instrumental, fruto de uma aparente 

“revisão” / gestão das expetativas iniciais sobre o contexto militar, embora continue a 

ser relevante a ligação entre “Puro Desafio” e “Serviço/Dedicação”. À categoria 

emergente Empregabilidade, que surge já na análise às respostas da pergunta 

anterior, juntam-se as Condições de Trabalho e o Sistema de Incentivos ao RV/RC, 

muito ligadas à qualidade do contexto de trabalho e à possibilidade de o cidadão usufruir 

do regime de incentivos previsto na Lei, concorrendo também para melhorar o “Estilo de 

Vida”. A ligação da Empregabilidade à “Segurança / Estabilidade” (partilhando 37 

coocorrências) e ao “Puro Desafio”, confirmado por várias unidades de contexto, 

materializa o desejo de um prolongamento do vínculo contratual com o Exército, 

preferencialmente através do ingresso nos quadros permanentes deste ramo. 

Uma referência é devida à relação entre o “Estilo de Vida” e as Condições de Trabalho 

(que partilham 25 coocorrências), o que deve preocupar a Instituição Militar. 

A influência das âncoras “Gestão Geral”, “Autonomia/Independência” e “Criatividade 

Empreendedora” é também aqui apenas marginal, não surgindo sequer na rede de 

categorias da Ilustração 45, dada a reduzida importância atribuída. 

 TERCEIRA QUESTÃO ABERTA: MOTIVOS DE SAÍDA 

PREMATURA 

A possibilidade de saída antecipada, antes de ser atingido o limite temporal previsto por 

lei, decorre da não satisfação de determinadas necessidades individuais, como não 

conseguir manter nas FFAA o estatuto de “empregado”, procurando-o no exterior. Este 

aspeto está ligado à âncora “Segurança / Estabilidade”, cotada como a categoria mais 

importante na avaliação dos inquiridos (45,81%), como se demonstra na Ilustração 46. 
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Ilustração 46 - Motivos de saída prematura. (Construção nossa). 

Por outro lado, o desejo de segurança e estabilidade profissional (de emprego e 

financeira) parece estar também parcialmente associado à conceção que os 

participantes têm do Estilo de Vida que pretendem e das Condições de Trabalho que 

devem ou deveriam ser proporcionadas pelo Exército aos militares RV/RC. 

No âmbito das saídas prematuras, a Empregabilidade, que surge também como uma 

categoria emergente, refere-se à perceção que os indivíduos têm da possibilidade e da 

capacidade de encontrar trabalho fora das FFAA, quer porque a passagem pelas fileiras 

permite usufruir de critérios de privilégio no acesso às forças de segurança e a 

determinados cargos da função pública portuguesa, como previsto no Sistema de 
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Incentivos ao RV/RC (categoria emergente), quer porque permite, embora com 

limitações, que os inquiridos tenham a expetativa que a passagem pelas fileiras conduz, 

de algum modo, a uma melhoria das suas competências profissionais. 

A competência “Técnica / Funcional”, referindo-se a áreas concretas de desempenho, 

tem uma expressão reduzida nos motivos de saída antecipada e a influência das 

restantes categorias a priori é meramente residual, desaparecendo praticamente as 

âncoras “Puro Desafio” e “Serviço / Dedicação” que foram determinantes no ingresso. 

 QUARTA QUESTÃO ABERTA: CONCEITO DE “SUCESSO“ NA 

CARREIRA / PROFISSÃO 

Da análise das respostas à quarta e última pergunta aberta do questionário – conceito 

de “sucesso“ na carreira / profissão – resulta a rede de relações que se apresenta 

na Ilustração 47, onde se identificam sete das oito categorias (âncoras) estabelecidas a 

priori, a que se acrescentam seis categorias emergentes. A âncora de carreira 

“Criatividade Empreendedora” não foi confirmada como categoria importante na 

definição do conceito de “sucesso profissional”. 

Na construção do conceito de “sucesso”, tal a perceção dos participantes, confirma-se 

a centralidade da categoria “Segurança/Estabilidade” (325 ocorrências) e a sua 

ligação ao Estilo de Vida (125), partilhando 36 coocorrências. Emerge, como uma nova 

categoria, a segunda mais relevante do conceito de sucesso, a Realização (216 

ocorrências), ligada, como acontece com a “Segurança/Estabilidade”, a todas as 

outras categorias extraídas. O maior número de coocorrências (49) regista-se, no 

entanto, entre a Realização e o ser Bem-sucedido. Nestes termos, o “sucesso 

profissional” quase poderia resumir-se a estas quatro categorias (que somam 55,14% 

das ocorrências) e à relação que se estabelece entre elas, embora surjam outras 

categorias importantes na construção do conceito, como se mostra na Ilustração 47. As 

restantes seis categorias definidas a priori têm menor influência, sendo a “Autonomia / 

Independência” (com 30 ocorrências) e a competência de “Gestão Geral” (com 13 

ocorrências) as menos relevantes.  

Como categorias emergentes, a Carreira Militar (101) e o respetivo Desenvolvimento 

de Carreira (83) materializam a possibilidade de o sucesso profissional poder ser 

concretizado nas fileiras do Exército. Embora a Empregabilidade (74) seja uma 

categoria transversal e esteja ligada a nove das restantes 12 categorias, a sua ligação 
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mais forte é à Carreira Militar (10 coocorrências), o que revela que muita da preparação 

que ocorre em contexto militar poderá servir sobretudo para consolidar a manutenção 

nas fileiras, preferencialmente através do acesso aos quadros permanentes. 

 

 

Ilustração 47 - Conceito de “Sucesso“ na carreira / profissão. (Construção nossa). 

O Reconhecimento (113) é outra categoria emergente de aplicação transversal com 

significado na construção do conceito de “sucesso” (a quarta mais importante), estando 

igualmente ligada por coocorrências a nove das restantes 12 categorias. 
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 DISCUSSÃO INTEGRADA DOS RESULTADOS 

Nesta secção procede-se a uma discussão integrada dos resultados das partes 

quantitativa e qualitativa desta fase do estudo, procurando, simultaneamente, responder 

ao objetivo específico da pesquisa. Apresenta-se, também, uma reflexão final em 

relação à sua mais-valia e utilidade, bem como às principais vulnerabilidades. 

A partir de uma tripla perspetiva – normativa, teórica e empírica –, procurou-se identificar 

e explorar as orientações de carreira dos militares RV/RC do Exército Português, de 

forma a perceber se existe uma tendência que permita definir um “perfil profissional” tipo 

(parte quantitativa do estudo) e que influência este perfil tem nas opções de ingresso 

nas FFAA, na duração do contrato e na saída antecipada (parte qualitativa do estudo). 

Para a concretização da investigação optou-se por uma estratégia de pesquisa de matriz 

mista, desenvolvida simultaneamente no contexto da descoberta e da prova, a partir do 

que se cruzam dados documentais e material empírico quantitativo e qualitativo obtidos 

da aplicação de um inquérito por questionário (adaptado do Inventário de Orientações 

de Carreira de Schein, a que se juntaram quatro perguntas abertas) a uma amostra 

alargada de militares RV/RC do Exército Português. 

Os resultados obtidos, integrando a análise estatística da parte quantitativa e a análise 

de conteúdo da parte qualitativa do questionário, confirmam a perspetiva hipotética geral 

exposta nas proposições de investigação e permitem acrescentar conhecimento 

adicional relevante sobre o objeto de estudo, como a seguir se expõe. 

 DA APRECIAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS 

De uma análise geral dos resultados do estudo, destacam-se as seguintes asserções: 

 Confirmam-se, parcialmente74, as conclusões de estudos da mesma natureza em 

relação ao contexto militar (e.g., Artilheiro, 2019; Henriques & Nascimento, 2016; 

Wynne, 2002) e outros estudos sobre as motivações de ingresso e de saída prematura 

(e.g., Batista & Ribeiro, 2018; Bragança & Santos, 2018; Resende et al., 2008; CPAE, 

2016; DGPRM, 2008, 2011b; DGRDN, 2017; EMA, 2017; Faustino & Serra, 2018; Lopes 

& Santos, 2020; NATO, 2007; Pereira & Silva, 2018; Rijo et al., 2018; Santos, 2015; 

                                            
74 Esta “parcialidade” justifica-se porque em estudos da mesma natureza apenas foi feito um levantamento 
geral sobre as âncoras de carreira, sem qualquer relação direta com os motivos de ingresso, permanência 
ou saída prematura. Os outros estudos baseiam-se em pressupostos e formatos diferentes. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  287 

Santos & Sarmento, 2018c, 2019c, 2019d, 2020b), que apontam sobretudo razões de 

natureza institucional / vocacional para o ingresso nas fileiras das FFAA e razões 

ocupacionais / instrumentais para as saídas antecipadas; 

 As oito âncoras de carreira definidas por Edgar Schein estão presentes nas 

orientações profissionais de todos os militares voluntários e contratados do Exército 

Português, em proporções diferentes, e, do ponto de vista da tomada de decisão, 

parecem aplicar-se a todas as fases da passagem dos cidadãos pelas fileiras 

(recrutamento, retenção e reinserção socioprofissional), o que permite confirmar a 

proposição de investigação 1. 

 Verifica-se uma hierarquização das âncoras na estrutura de carreira dos militares 

RV/RC do Exército Português, identificando-se uma âncora principal (“Estilo de Vida”) 

e várias secundárias (“Segurança / Estabilidade”, competência “Técnica / Funcional”, 

“Serviço / Dedicação a uma causa” e “Puro Desafio”), permitindo definir um perfil de 

âncoras padrão. Este perfil confirma globalmente os resultados de estudos da mesma 

natureza, é coerente com a proposição de investigação 2 e corrobora a evidência de 

Feldman e Bolino (1996) em relação à construção de perfis profissionais a partir da 

combinação de várias âncoras, apesar de existir uma âncora dominante;  

 Os perfis obtidos variam ligeiramente com algumas variáveis demográficas 

(e.g., categoria; género), sendo que essa variação se verifica sobretudo em relação à 

importância relativa atribuída às âncoras secundárias: a principal âncora, "Estilo de 

Vida", é comum às categorias profissionais e aos géneros; as âncoras secundárias 

diferem com a categoria profissional (sendo para oficiais e sargentos a competência 

"Técnica / Funcional" e para praças a "Segurança / Estabilidade") e com o género (é 

para os homens a competência "Técnica / Funcional" e a "Segurança / Estabilidade" e 

para as mulheres a "Segurança / Estabilidade" e o "Serviço e Dedicação a uma causa"); 

 O género feminino apresenta, em média, valores mais elevados para as principais 

âncoras de carreira e mais baixos para as âncoras de carreira menos importantes, o 

que poderá significar um autoconceito médio mais desenvolvido nas mulheres sobre as 

respetivas orientações profissionais; 

 Embora não seja uma variável demográfica previamente estabelecida, é possível 

perceber que as habilitações literárias têm influência na importância que é atribuída à 

âncora competência "Técnica / Funcional", surgindo os oficiais, que são quem possui 

habilitações superiores, com cotações médias mais elevadas que as outras categorias; 
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 Os resultados obtidos não permitem concluir, com rigor, se existe uma influência 

efetiva das variáveis demográficas “tempo de serviço” e “idade” na estrutura geral de 

âncoras de carreira dos militares RV/RC e, consequentemente, se, no caso de estudo, 

estas variáveis contribuem para um autoconhecimento mais desenvolvido em relação 

às suas competências, objetivos e valores relativos à respetiva conceção profissional; 

 Os resultados obtidos da parte qualitativa acrescentam novidade e conhecimento 

adicional, constituindo motivo de reflexão complementar, como se explicita de seguida. 

 DOS MOTIVOS DE INGRESSO NAS FILEIRAS 

Dos motivos de ingresso no Exército Português, destacam-se três categorias a priori (de 

entre as oito âncoras de carreira previamente consideradas): “Serviço / Dedicação”, 

“Puro Desafio” e “Segurança / Estabilidade”, o que permite confirmar a proposição 

de investigação 3, acrescentando, também, informação complementar. 

As âncoras “Serviço / Dedicação” e “Puro Desafio”, cuja relevância para a construção 

do perfil geral foi possível confirmar na análise da parte quantitativa do estudo, surgem 

como as categorias que mais contribuem para a candidatura ao serviço militar em 

RV/RC. Esta asserção, que evidencia a utilidade e a atratividade da função militar e a 

oportunidade de trabalhar em áreas que constituem novidade, variedade e dificuldade 

para lá do comum, é coerente com a aplicação do modelo proposto por Moskos e 

congruente com os resultados de estudos anteriores que destacam a natureza 

vocacional dos motivos. A influência que estas duas âncoras exercem na decisão de 

ingresso nas fileiras parece ser superior na categoria de sargentos e no género feminino. 

Às duas âncoras de carreira referidas, associa-se, como categoria fundamental no 

processo de ingresso, a âncora “Segurança / Estabilidade”, a partir da qual se 

estabelecem ligações (relações) com a generalidade das outras categorias, o que 

confirma a relevância geral que lhe foi atribuída na parte quantitativa do estudo. 

A Empregabilidade constitui uma categoria emergente de algum relevo na construção 

dos motivos de ingresso (o que só é possível observar na parte qualitativa do estudo), 

justificada a partir de duas vias / opções em alternativa: permanência na carreira militar 

através do acesso a outras formas de prestação de serviço (e.g., contrato especial; 

quadros permanentes); e “utilização” do tempo de permanência nas fileiras para obter 

maior valorização profissional para o ulterior processo de reinserção socioprofissional. 
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As categorias a priori “Estilo de Vida” e competência “Técnica / Funcional” têm, na 

decisão de ingresso, uma influência reduzida, o que contrasta com a elevada valoração 

obtida pelas correspondentes âncoras na definição do perfil padrão do militar RV/RC 

(parte quantitativa deste estudo) e em outros estudos da mesma natureza. 

 DOS MOTIVOS DE PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS 

A âncora “Segurança / Estabilidade” confirma-se como uma categoria charneira, 

sendo a mais importante na tomada de decisão sobre a eventual permanência, 

estabelecendo uma ligação importante com todas as categorias prévias e emergentes. 

Como se referiu, a influência da variável demográfica “tempo de serviço” na estrutura 

de âncoras de carreira dos militares RV/RC não é muito clara, embora tenha ficado a 

perceção, agora confirmada por várias unidades de contexto, que a importância da 

“Segurança / Estabilidade” e da “Criatividade Empreendedora” aumenta com o 

tempo de permanência, o que poderá estar associado a uma crescente preocupação 

com o futuro profissional (procura de situações que garantam maior segurança e 

estabilidade no trabalho), dentro ou fora da Instituição Militar. Inversamente, a 

importância das categorias “Serviço e Dedicação” e “Puro Desafio”, promotores 

principais da decisão de ingresso, parece reduzir-se à medida que aumenta o tempo de 

permanência, o que é justificado pelos participantes por um gradual “desencanto” 

decorrente de “expetativas” não concretizadas (“atividades”, “causas”, “desafios”). 

A forte ligação entre “Segurança / Estabilidade”, competência “Técnica / Funcional” 

e Empregabilidade parece estar relacionada com o facto de o cidadão acreditar que 

pode aplicar na organização militar competências já adquiridas, ou que a sua passagem 

pelas fileiras possa, de alguma forma, vir a contribuir para o desenvolvimento de 

importantes competências específicas no futuro, durante a sua (re)inserção no mercado 

de trabalho externo às FFAA. Quando o militar é colocado em funções fora da sua área 

funcional (especialidade), admite-se que se mantenha nas fileiras enquanto melhora a 

sua qualificação em áreas técnicas, mas vai avaliando outras oportunidades, que o 

levarão a seguir um outro caminho profissional a partir do momento em que sentir que 

estão reunidas as condições mínimas para suportar a saída das FFAA. 

As categorias emergentes Sistema de Incentivos RV/RC e Condições de Trabalho 

(estas ligadas ao “Estilo de Vida”) têm também algum valor na decisão sobre o tempo 
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de permanência nas fileiras, dependendo das condições proporcionadas pelo contexto 

militar e das oportunidades de que podem usufruir do sistema de incentivos. 

Os resultados decorrentes desta segunda pergunta confirmam apenas parcialmente a 

proposição de investigação 4, dada a importância central que é atribuída à âncora 

“Estabilidade/Segurança”, o mesmo não acontecendo em relação à influência das 

âncoras “Estilo de Vida” e “Competência Técnica / Funcional” na tomada de decisão. 

 DOS MOTIVOS DE SAÍDA PREMATURA 

Dos motivos de saída prematura relevam-se quatro categorias e as respetivas ligações, 

correspondentes a duas âncoras, “Segurança / Estabilidade” e “Estilo de Vida”, e a 

duas categorias emergentes, Condições de Trabalho e Empregabilidade. Esta 

asserção permite confirmar a proposição de investigação 5, e acrescentar informação 

complementar decorrente da conexão com as categorias emergentes. 

Em coerência com os estudos revistos e os resultados da fase exploratória da 

investigação, parece possível concluir-se que, embora a âncora “Segurança / 

Estabilidade” seja importante na decisão de ingresso e de permanência nas fileiras, 

logo que, na perceção dos indivíduos, deixar de ter correspondência com a realidade 

(e.g., por configurar situações de frustração de expetativas ou de quebra de contrato 

psicológico), ficará associada ao principal motivo que conduz às saídas prematuras. 

Assim, se um dado cidadão que optou pelo RV/RC atribuir um valor elevado à âncora 

“Segurança / Estabilidade”, mas que não veja concretizados alguns objetivos que lhe 

foram associados (e.g., não poder prolongar o contrato; não ter acesso aos quadros 

permanentes), permanecerá nas fileiras apenas por um lapso de tempo mínimo, 

optando por sair logo que possível, se acreditar que encontra uma solução mais estável 

e de maior segurança no mercado de trabalho externo às FFAA. 

Por outro lado, se o militar RV/RC perceber que a sua permanência nas FFAA não lhe 

permite integrar e compatibilizar, em parte significativa do tempo, as necessidades 

pessoais e/ou familiares com as exigências profissionais (aspetos relativos à âncora 

“Estilo de Vida”, que assume aqui grande relevância), poderá optar por sair da 

organização militar numa primeira oportunidade. 

As categorias emergentes Condições de Trabalho e Empregabilidade, estabelecendo 

fortes ligações com o “Estilo de Vida” e a “Segurança / Estabilidade” (através da 
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partilha de coocorrências) são também motivos importantes na tomada de decisão sobre 

uma saída antecipada, cuja concretização pressupõe, por parte dos participantes, que 

o mercado de trabalho externo às FFAA pode oferecer outras situações e melhores 

condições. 

 DO CONCEITO DE “SUCESSO” NA CARREIRA / PROFISSÃO  

A perceção individual sobre o “sucesso na carreira / profissão” em contexto militar, 

embora introduza alguma complexidade na análise, ajuda a aprofundar e a completar a 

estrutura das orientações de carreira dos militares RV/RC do Exército Português. À 

perspetiva individual (subjetiva) do conceito de “sucesso”, soma-se a perspetiva objetiva 

(organizacional) e a necessidade de uma gestão de equilíbrio, que deve ser objeto de 

reflexão em relação aos militares RV/RC, estudando-se a forma como pode/deve ser 

partilhada a intervenção organizacional e individual, em estreita ligação com a gestão 

dos perfis que resultam do conhecimento das âncoras de carreira. 

Na definição do conceito confirma-se a influência de cinco categorias a priori (entre as 

oito âncoras de Schein), de que se destacam duas, a “Segurança / Estabilidade” e o 

“Estilo de Vida”, as quais estabelecem entre si uma relação forte a partir das 

coocorrências. Não é relevante a influência das âncoras “Autonomia / Independência”, 

“Criatividade Empreendedora” e competência de “Gestão Geral”. 

Às categorias a priori associam-se seis categorias emergentes, destacando-se a 

Realização (que representa a segunda categoria mais importante das 12 obtidas). As 

restantes são a Carreira Militar, o Reconhecimento, o Desenvolvimento de Carreira, 

a Empregabilidade e o ser Bem-sucedido. 

A definição do conceito de “sucesso profissional” pode ser descrita, de forma 

simplificada, pelas três categorias mais cotadas e as correspondentes ligações – 

“Segurança / Estabilidade”, “Estilo de Vida” e Realização – a que se associa depois 

a Carreira Militar como possível locus da sua concretização, a Empregabilidade como 

plataforma de autodesenvolvimento e mobilidade profissional, e o Reconhecimento 

como forma de confirmação / certificação extrínseca do sucesso alcançado. 

A introdução de categorias emergentes na definição do sucesso profissional, tal como 

acontece, em menor escala, na identificação dos motivos de ingresso, de permanência 

nas fileiras e de saída prematura, permite confirmar a proposição de investigação 6 e 
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é coerente com a análise de Baruch (2004) quando prevê a ocorrência de novos 

elementos decorrente de solicitações sociais emergentes, a que se juntam motivos de 

natureza sociocultural e geracional. 

 DA CONCRETIZAÇÃO DO OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO E DA 

AVALIAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS 

Os perfis gerais de carreira dos militares RV/RC obtidos da parte quantitativa, 

associados ao aprofundamento do estudo que decorre da parte qualitativa, ajudam a 

perceber o comportamento dos indivíduos em relação à opção profissional 

oferecida pelo Exército Português, designadamente no que concerne aos principais 

motivos de ingresso nas suas fileiras, às razões que estão subjacentes a uma maior 

permanência e às motivações que podem conduzir a saídas prematuras. 

Na sequência da discussão dos resultados e das várias asserções metodológicas atrás 

enunciadas importa agora, de forma integrada, perceber como é concretizado o objetivo 

da investigação desta terceira fase de campo, que se revisita: “discutir as orientações 

de carreira dos militares RV/RC do Exército Português, enquanto determinante do 

ingresso no Exército e da duração do vínculo contratual, e a forma como poderão 

ser concretizadas pela organização”. A resposta é dada a partir de dois vetores 

complementares: (1) a explicitação do “perfil profissional” padrão do militar RV/RC do 

Exército Português; e (2) o papel da organização na concretização das necessidades 

da “carreira interna” dos militares. 

A análise integrada dos resultados tratados, em conjugação com a conceção que está 

subjacente à caraterização das várias âncoras de carreira, permite concluir, em relação 

à amostra utilizada, que o cidadão que concorre à prestação de serviço no Exército 

Português nas modalidades RV/RC tem o seguinte “perfil profissional” padrão: 

 Procura um emprego por um período dilatado, que lhe proporcione estabilidade, 

benefícios no trabalho e segurança financeira, e que se concretize, preferencialmente, 

no âmbito de uma única área funcional (âncora “Segurança / Estabilidade”); 

 Procura um balanceamento equilibrado, entre necessidades pessoais, familiares e 

profissionais / exigências da carreira, cuja concretização deve ocorrer se possível numa 

localidade perto da família / grupo social de maior contacto (âncora “Estilo de Vida”); 

 É estimulado para o ingresso nas FFAA por “aspetos simbólicos, vocacionais e 

operacionais do serviço militar, pela utilidade do trabalho e do seu contributo para ajudar 
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a resolver problemas sociais (âncoras “Puro Desafio” e “Serviço / Dedicação” a uma 

causa)” (Santos &Sarmento, 2019b, p. 198); 

 Prefere trabalhar em áreas de atividade associadas à especialidade de formação 

e/ou em áreas de natureza técnica, de forma a aproveitar as “competências específicas, 

previamente adquiridas ou desenvolvidas em contexto militar” (âncora competência 

“Técnica / Funcional”) (Santos &Sarmento, 2019b, p. 198); 

 Perceciona como pouco estimulante desempenhar atividades e responsabilidades 

típicas de gestão e de direção geral (âncora competência de “Gestão Geral”); 

 Considera importante a Realização pessoal e profissional e o Reconhecimento 

extrínseco do valor do seu trabalho por pares, chefias e pela comunidade; 

 Assume a Carreira Militar como uma opção de realização e de obtenção de 

sucesso profissional, perspetivada como um vínculo de longa duração. 

Em relação ao papel da organização, tendo como finalidade melhorar a atração e 

promover a fixação de efetivos nas fileiras, deve privilegiar-se a conciliação de objetivos 

organizacionais e individuais, cotejando, de forma articulada e pragmática, as 

“oportunidades de carreira” proporcionadas pelo serviço militar RV/RC e necessidades 

concretas da “carreira interna” (âncoras de carreira) dos cidadãos que optam por estas 

formas de prestação de serviço, em linha com a literatura (Derr, 1986; Schein, 1990). 

Para esta conciliação e concretização plena das duas perspetivas é essencial, primeiro, 

obter conhecimento sobre as orientações de carreira dos militares e, depois, 

ponderar sobre as práticas de recursos humanos mais adequadas. 

Admitindo-se que esta fase do estudo de campo proporciona ao Exército Português um 

melhor conhecimento das aspirações e objetivos do universo dos seus militares RV/RC, 

importante para uma gestão mais personalizada e eficaz, é fundamental a “aceitação” 

dos perfis agora obtidos e a sua variação em relação às várias fases da passagem 

pelas fileiras (recrutamento, retenção e reinserção), embora sem prejuízo de uma 

validação prévia. Esta aceitação é condição necessária à escolha das práticas de 

gestão, a que se devem adicionar condições de trabalho e de habitabilidade 

congruentes com as conclusões do estudo. 

Os resultados obtidos nesta fase de campo confirmam, em relação ao contexto militar, 

vários aspetos da literatura revista, de que se sublinha a necessária coerência entre 

perfis de carreira e práticas de gestão e a perceção de que, quanto mais heterogéneo 
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for o universo organizacional mais flexibilidade deverá existir ao nível destas práticas 

(e.g., Ven, 2007). No caso do estudo, embora existam âncoras de carreira que se 

destacam em relação a outras, os resultados demonstram que há também alguma 

heterogeneidade nos perfis e nas perceções dos inquiridos. Sugere-se, por isso, que, 

para melhorar a integração indivíduo-organização e reduzir a atrição, sejam estudadas 

formas de o Exército concretizar uma gestão mais flexível e personalizada das 

competências dos seus militares RV/RC. 

Para além das asserções metodológicas enunciadas, numa perspetiva complementar, 

decorrente da análise, considera-se que para apoiar a decisão dos cidadãos, em 

qualquer das fases da sua passagem pelas fileiras, é essencial que disponham da 

informação completa, mais do que a que é atualmente disponibilizada, a qual deve ser 

previamente trabalhada e divulgada de forma adequada. Neste âmbito, o pleno 

conhecimento da “oferta de trabalho institucional” e do “sistema de incentivos” ao 

serviço militar contratado constituem, entre outros aspetos, informação fundamental 

para a tomada de decisão dos cidadãos. 

A título de autoavaliação, reconhece-se que este estudo é inovador em relação ao 

contexto militar, porque, além de utilizar uma amostra de grandes dimensões de 

militares do Exército Português, introduz uma parte qualitativa diretamente relacionada 

com as três dimensões previamente consideradas para a investigação – recrutar, reter 

e reinserir –, ajudando a perceber, para cada dimensão, o valor relativo das âncoras de 

carreira, ao mesmo tempo que esclarece sobre aspetos que geralmente não é possível 

avaliar em termos quantitativos. A informação complementar obtida da perceção 

individual sobre o conceito de “sucesso profissional” ajuda a consolidar a estrutura geral 

de âncoras de carreira dos militares RV/RC. A utilização de um software específico para 

tratamento das questões abertas, permitindo a combinação automática e manual da 

codificação, é igualmente motivo de inovação e mais-valia científica. 

As principais limitações desta fase de campo prendem-se sobretudo com a eventual 

insuficiência na exploração estatística dos dados recolhidos (procedimento 

metodológico quantitativo) e a não concretização da análise em relação à Marinha e à 

Força Aérea, como era a intenção inicial. Além disso, este estudo, ao abordar 

populações escolares e sociais heterogéneas, relativamente jovens e ainda pouco 

inseridas profissionalmente, pode conduzir a resultados menos estruturados e menos 

consistentes por via de um autoconceito na fase inicial de construção. 
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11. ANÁLISE DE MODELOS E DA EXPERIÊNCIA DE OUTROS PAÍSES SOBRE 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR CONTRATADO 

 INTRODUÇÃO 

Em muitos outros países da Europa, tal como em Portugal, “a profissionalização das 

FFAA tornou-se a política adotada, com as maiores dúvidas a centrarem-se na 

disponibilidade de mão-de-obra militar de qualidade e em quantidade suficiente” 

(Joenniemi, 2006, como citado por Bragança, 2017, p. 1). Porém, se dos pontos de vista 

social, político e funcional o modelo da conscrição parecia estar esgotado, importava 

demonstrar a viabilidade económica do novo modelo e a capacidade de recrutamento 

efetivo para alimentar umas FFAA profissionais.  

Como a França, em 1996, e Portugal, em 2004, a Espanha e a Itália aboliram o serviço 

militar conscrito depois 2000 e a Alemanha via-se mais pressionada internamente, tendo 

abolido a conscrição em 2011. Nos EUA, esta transição foi associada ao conceito “total 

force” (All-Volunteer Force), considerado um “sucesso estrondoso” em termos de 

funcionamento (Rumsfeld, 2004), embora tenha enfrentado algumas dificuldades no 

início, tendo inclusivamente sido equacionado, em mais do que um momento, a 

possibilidade do retorno à conscrição (Laird, 2004). Também em França, cinco anos 

após o fim da conscrição, continuavam a ser apresentados motivos de natureza social 

(virtudes) e nacional (coesão e ligação entre as FFAA e a nação) para a sua manutenção 

(Lecomte, 2006), à semelhança do que se verificou na generalidade dos países que 

optaram pela profissionalização das suas forças militares. 

Neste capítulo apresenta-se uma análise da experiência de outros países sobre a 

aplicação de modelos de prestação de serviço militar contratado, a partir do que se 

procura responder ao objetivo específico 9, definido no Capítulo 1. 

Para a obtenção dos dados recorreu-se a sete tipos de fontes: (1) material documental, 

relativo ao enquadramento legal do serviço militar dos países consultados; (2) contactos 

diretos ou indiretos com adidos militares desses países acreditados em Portugal e/ou 

com adidos portugueses no estrangeiro; (3) militares estrangeiros em frequência de 

cursos em Portugal (e.g., casos da Alemanha e Espanha); (4) trabalhos elaborados no 

IUM, na sua maioria integrados no referido projeto de investigação inscrito no CIDIUM, 

do qual o doutorando é coordenador e a orientadora a investigadora principal; (5) sites 

especializados, consultados entre 2017 e 2020; (6) pontos de situação complementares 
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sobre a experiência de Espanha e França; e (7) outras fontes (e.g., jornais, revistas), 

conforme explicitado no Apêndice J. 

Para a recolha e análise dos dados, foi construído um referencial, a partir do modelo 

português, onde estão incluídos tópicos “obrigatórios” sobre o recrutamento e seleção, 

a retenção e a reinserção socioprofissional no final do contrato. Estes tópicos são 

apresentados ao longo do capítulo, o qual termina com a discussão integrada dos 

resultados obtidos e a análise da aplicabilidade de algumas das medidas utilizadas por 

outros países ao caso português. 

11.2 REFERENCIAL PARA A RECOLHA E A ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

O processo de avaliação da experiência de FFAA de outros países iniciou-se com a 

recolha de informação, a partir do se procurou, em relação às componentes principais 

dos modelos de prestação de serviço militar contratado de cada país, fazer uma breve 

caraterização, identificar eventuais constrangimentos que decorrem da sua aplicação e 

perceber que medidas corretivas foram utilizadas ou estão a ser estudadas. 

Após a recolha da informação, fez-se uma análise independente para cada caso (país) 

e, posteriormente, através de um exercício comparativo sumário, procedeu-se a uma 

seleção e integração do essencial da informação, após o que se efetuou uma avaliação 

da aplicabilidade, ao caso português, dos modelos teóricos e da experiência recolhida. 

A construção do instrumento para recolha e análise da informação, que passou a 

designar-se por referencial de análise, assume a forma de uma matriz de múltiplas 

entradas e tem como referência vários tópicos do modelo de análise apresentado no 

capítulo da metodologia e os principais resultados obtidos nas fases anteriores da 

investigação sobre o modelo português no âmbito das três grandes dimensões definidas 

para a investigação: recrutar, reter e reinserir. 

O conteúdo do referencial de análise está organizado em seis grupos de observação, 

os quais serviram de referência à recolha de informação: (1) representações sociais 

sobre a Defesa e as FFAA; (2) caraterização geral da carreira; (3) recrutamento; (4) 

retenção; (5) reinserção; e (6) outros aspetos. Para facilitar a recolha de informação 

junto das fontes selecionadas e a posterior análise dos dados obtidos, cada grupo de 

observação inclui categorias, subcategoria e indicadores definidos a priori. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  297 

Na Ilustração 48 apresenta-se uma perspetiva geral sobre as categorias dos vários 

grupos de observação do referencial de análise construído para a recolha de informação 

sobre os modelos e a experiência de forças armadas de outros países. A grelha 

completa (com subcategorias e indicadores) pode ser consultada no Apêndice J. 

 

Ilustração 48 - Referencial para a recolha e o tratamento da informação relativa aos modelos e à experiência de forças 
armadas de outros países. (Construção nossa). 

11.3 RECOLHA E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

 CONCETUALIZAÇÃO INICIAL E SELEÇÃO DOS CASOS A ANALISAR 

Os conceitos utilizados neste capítulo foram já previamente definidos e explorados em 

capítulos anteriores. Recupera-se, no entanto, a conceção de benchmarking pela sua 

ligação ao processo de recolha e análise da informação da realidade de outros países. 

De uma forma simples, o conceito adotado remete para uma “metodologia de pesquisa 

de soluções-modelo no sentido de obter os melhores resultados, aprendendo com os 

outros e beneficiando da sua experiência” (Pieske, 1994, como citado por Nazarko, 

2009, p. 498). Simultaneamente, a definição e utilização do conceito nesta investigação 

ajuda a explicar metodologicamente o que se procura obter, distinguindo do formalismo 

caraterístico de um estudo baseado num desenho de pesquisa do tipo comparativo ou 

multi-caso, nos termos em que é definido por Freixo (2011) e Yin (2014). 
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O estudo da NATO, publicado em 2007, em que participaram vários países membros, 

centra-se, com maior acuidade, nas dimensões “recrutamento” e “retenção”, abordando, 

com menor profundidade, o processo de reinserção socioprofissional dos militares 

contratados após a saída das fileiras. Não obstante o estudo, com 13 anos, possa estar 

atual na sua globalidade, importa obter dados concretos sobre os problemas mais 

recentes e as soluções que estão a ser preconizadas, com referência a um objetivo 

específico (OE 9) desta investigação. 

Na pesquisa, pretendeu obter-se alguma utilidade e, simultaneamente, diversidade de 

modelos e de experiências, pelo que para a escolha da amostra dos países foram 

definidos os seguintes critérios: (1) ser membro da UE e/ou da NATO; (2) ter optado 

pelo modelo de profissionalização das FFAA; (3) constituírem, em conjunto, um grupo 

heterogéneo em relação à dimensão do país e das suas FFAA e à sua capacidade 

económica. Assim, para responder ao referencial de análise, numa primeira fase, foram 

selecionados oito países: Alemanha (AL), Bélgica (BEL), Espanha (ESP), Estados 

Unidos da América (EUA), França (FR), Itália (IT), Países Baixos (PB) e Reino Unido 

(RU). Numa segunda fase, para uma análise mais aprofundada, foram escolhidas a 

Espanha e a França, opção que responde a critérios de maior proximidade geográfica 

e interação (caso da Espanha) e de referência doutrinária na estruturação do serviço 

militar em Portugal durante muitos anos (caso de França), para além da experiência 

acumulada dos dois países no processo de profissionalização das respetivas FFAA. 

De seguida, apresenta-se uma análise do essencial da informação recolhida sobre os 

modelos e a experiência das FFAA dos países selecionados, respeitando a sequência 

de tópicos do referencial de análise. Por limitações de espaço e menor interesse não se 

expõe a análise individualizada da realidade de cada país, optando-se por apresentar 

apenas a informação já integrada nos seis agrupamentos de observação, com a 

respetiva categorização. O quadro completo pode ser consultado no Apêndice K. 

 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E PROFISSIONAIS 

SOBRE A DEFESA E AS FORÇAS ARMADAS 

Embora não tenha sido possível obter uma ideia completa e aprofundada sobre a 

realidade dos países analisados em relação a este parâmetro, a informação recolhida e 

analisada permite perceber que, em relação às representações sociais de natureza 

institucional, as FFAA têm, na generalidade, uma imagem positiva a muito positiva 

junto dos jovens e da população em geral, sendo considerado que inspiram “confiança”, 
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e usufruem de “elevada reputação”. Porém, como em Portugal, os resultados mostram 

uma atitude de crescente afastamento em relação às questões de defesa de cada país. 

As representações sociais de natureza profissional são também positivas, dado que, 

na maioria dos países, para uma larga faixa da população, a passagem pelas FFAA é 

percecionada como um “período prestigiante”, pelo valor da organização na sociedade. 

Há, porém, a consciência de que se trata de uma “perspetiva de emprego transitória”, o 

que tem levado alguns países a apostar na criação de percursos profissionais mais 

amplos e flexíveis que o modelo português. A análise permite perceber que as razões 

que levam os jovens a ingressar nas respetivas FFAA decorrem do “prestígio social”, 

por se tratar de uma oportunidade de “emprego bem remunerado” e, em alguns casos, 

do nível de “qualificação” e “empregabilidade” que se obtém da passagem pelas fileiras. 

Embora, globalmente, os resultados obtidos permitam concluir que as representações 

sociais em relação às FFAA e às questões de defesa são positivas nestes oito países, 

há medidas de melhoria a concretizar, as quais se sistematizam no Quadro 39.  

Quadro 39 - Medidas concretizadas e em curso no âmbito das “representações sociais” em relação à Defesa e às 
Forças Armadas de países amigos. 

Área de 

intervenção 
Medidas concretizadas e em curso 

Países 

AL BEL     ESP FR IT PB RU   EUA 
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Estabelecer uma “cultura de defesa”, de 
tomada de consciência sobre a defesa 
nacional e fazer despertar o interesse pelas 
FFAA precocemente. 

 x x      

Prever programs de ensino específicos para 
aplicação nas escolas (e.g., área curricular 
“paz e segurança”). 

  x   x   

Tornar a carreira mais atrativa e competitiva 
aos olhos dos potenciais candidatos. 

x   x     

Reforçar a “marca do empregador” FFAA e 
difundir com clareza os valores e a missão 
Institucional. 

  x x  x x x 

Recorrer a alguns chefes militares fora da 
efetividade e a outros peritos militares, no 
sentido de promover a profissão militar. 

       x 

 CARATERIZAÇÃO GERAL DA CARREIRA DO MILITAR CONTRATADO: 
ACESSO E PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS 

A análise do desenho da carreira padrão dos militares contratados nos ramos das FFAA 

dos oito países demonstra que os modelos variam muito nas condições de acesso, no 

tempo de permanência nas fileiras e no seu desenvolvimento profissional. A análise 

deste último tópico é feita posteriormente, ao se abordar a questão da retenção. 
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Em relação ao acesso à carreira militar, por contrato a termo, as FFAA dos oito países 

apresentam condições diferentes entre eles, embora haja uma tendência para admitir 

cidadãos com diferentes nacionalidades de origem. A Itália continua a permitir o 

acesso às FFAA apenas a cidadãos italianos e a Alemanha está, nesta altura, a 

ponderar acolher candidatos do espaço europeu, designadamente para áreas 

funcionais especializadas. Os restantes países têm um maior leque de escolha: 

enquanto a Bélgica admite estrangeiros oriundos de vários países (e.g., Islândia, 

Liechtenstein, Noruega, Suíça e de países membros da União Europeia) e os Países 

Baixos admitem estrangeiros residentes há pelo menos três anos (desde que optem 

pela nova nacionalidade e dominem a língua oficial), as FFAA de Espanha e de França 

abrem as portas a cidadãos provenientes da América do Sul e de ex-colónias africanas. 

O Reino Unido e os EUA têm já uma longa tradição no acolhimento de estrangeiros: no 

primeiro caso são admitidos cidadãos da Irlanda, da Commonwealth e do Nepal (desde 

que residam no país, de forma contínua, há pelo menos cinco anos, com período de 

ausência inferior a 180 dias); nos EUA podem ter acesso às FFAA cidadãos imigrantes 

residentes em permanência, embora nesta altura haja maiores restrições que no 

passado (chegaram a ser admitidos imigrantes com residência não permanente, os 

quais tinham direito à aquisição de cidadania Americana num prazo inferior a um ano). 

A idade de acesso varia entre países, embora se situe geralmente entre os 18 e os 27 

a 30 anos de idade. A Alemanha, os Países Baixos e o Reino Unido admitem, com 

consentimento parental, cidadãos com idade inferior a 18 anos. No âmbito de cada país, 

a idade de ingresso pode variar com a categoria e a área funcional de inserção (França), 

o tipo de contrato (Itália) e o ramo das FFAA (EUA). 

Os tempos de permanência nas fileiras situam-se entre um e 20 anos de serviço, 

dependendo do modelo e da necessidade de obter um maior retorno do investimento 

feito pelas FFAA em formação e treino. Após um contrato inicial, a ligação às FFAA é, 

por norma, renovável até ao limite estabelecido legalmente para a permanência nas 

fileiras, o que acontece, na maior parte das vezes, entre os oito (Bélgica) e os 12 anos 

de serviço (Alemanha). São exceções a Espanha, cujo compromiso de larga duración 

(CLD) se pode estender até aos 45 anos de idade ou 18 anos de serviço (na categoria 

de praças) e a França, até 20 anos de serviço (categorias de sargentos e de praças). 

Nos casos dos Países Baixos e do Reino Unido, a duração dos contratos varia com o 

tempo e o custo da formação, podendo estender-se, respetivamente, até aos 35 anos 

de idade e aos 22 anos de serviço (sendo renováveis no caso do Reino Unido). 
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 RECRUTAMENTO DE CIDADÃOS PARA CONTRATOS A TERMO 

Para recolha e tratamento da informação sobre a dimensão “recrutamento” foram 

definidas quatro categorias, com vários indicadores cada: (1) condicionantes externas; 

(2) processo de recrutamento; (3) processo de seleção; e (4) preocupações especiais. 

Das condicionantes externas realçam-se como indicadores a priori a demografia, as 

condições socioeconómicas, a ação política e os perfis dos candidatos. Da análise 

resulta que estes indicadores se prendem com o dinamismo e a atratividade do mercado 

de trabalho, a competição com as organizações civis, a atitude das novas gerações de 

jovens, a qualidade dos candidatos e o impacto dos ciclos políticos (políticas públicas) 

na atividade das FFAA. Estes fatores, associados a uma imagem nem sempre positiva 

(“marca do empregador”), projetada de dentro para fora, têm, como no caso português, 

representado preocupações de militares e políticos por influenciarem a capacidade de 

recrutamento em alguns países e determinarem ações concretas, mais ou menos 

pontuais e urgentes, para uma melhor adaptação ao contexto externo. 

Sobre o “processo de recrutamento”, foram obtidos vários indicadores: estruturas e 

competências; estratégia de divulgação da oferta de trabalho; fixação de vagas; 

acolhimento nas fileiras. Da análise resulta, como essencial, que o processo pode ser: 

(1) centralizado no ministério da defesa (Bélgica, Espanha); (2) descentralizado nos 

ramos e serviços conjuntos (Alemanha, Reino Unido, EUA); ou (3) partilhado entre 

ministério e ramos (França, Itália, Países Baixos). Isto, dependendo da dimensão das 

FFAA, da necessidade de envolver mais ou menos entidades e do tipo de gestão. 

Em relação à “divulgação da imagem institucional e da oferta de trabalho”, os 

resultados apontam para algumas dificuldades, de que se destacam: (1) o reduzido 

conhecimento sobre as FFAA e a sua realidade; (2) as formas clássicas, algumas 

ultrapassadas, de contactar com os públicos-alvo; (3) deficiência na integração de 

sistemas de informação e plataformas utilizadas na divulgação; (4) comunicação com 

reduzida objetividade; (5) “marca do empregador” por vezes fragilizada; (6) perceções 

incorretas sobre os valores e a missão institucional; e (7) eficácia e eficiência do 

processo de recrutamento por vezes reduzida. Como resposta a estas dificuldades 

há países, como a Bélgica, que apostam em universos mais novos, a partir dos 16 anos, 

em estágios militares e ações de informação e sensibilização nas escolas. Outros, 

apostam na desmaterialização de processos administrativos, melhoria de infraestruturas 

afetas ao recrutamento, na integração de sistemas/plataformas de informação e bases 
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de dados (Espanha, EUA), num portal de recrutamento único (Espanha), no reforço da 

aposta nas redes sociais (Espanha, França, Países Baixos, EUA) e no aproveitamento 

de todas as ocasiões para mostrar os valores e a oferta de trabalho, em dias festivos, 

“dias abertos”, “dias de informação”, visitas às escolas (Bélgica, Países Baixos). 

Sobre o processo de seleção, a análise incide nos procedimentos gerais, perfis de 

seleção, tipologias de testes/provas e atrição decorrente da seleção. Os procedimentos 

estão relacionados com o modelo em vigor, mais ou menos centralizado, havendo lugar 

à constituição de comissões de seleção, estruturas quase sempre provisórias e ativadas 

para acompanhamento das provas e elaboração dos correspondentes relatórios. Da 

análise conclui-se que há uma semelhança na tipologia de provas aplicadas aos 

candidatos nos vários países: físicas, médicas, psicológicas ou psicotécnicas, 

acompanhadas frequentemente de uma ou mais entrevistas. Em alguns casos há 

provas de seleção mais específicas, para avaliar capacidades especiais como a rapidez 

e precisão no processamento de informação (Bélgica), provas culturais, intelectuais e/ou 

técnicas para contratos de maior permanência (Itália, Reino Unido) ou “investigação de 

segurança” mais aprofundada (Países Baixos). Em outros casos, existem entrevistas de 

trabalho e de orientação inicial para a escolha da área funcional / especialidade (Bélgica, 

Reino Unido). As provas e/ou as respetivas escalas podem variar entre ramos do 

mesmo país (pode haver provas específicas do ramo) e com as áreas funcionais (EUA). 

Os Países Baixos preveem “eventos introdutórios” às provas de seleção e ao contexto 

militar (testes físicos e desafios de equipa) para os candidatos que o desejarem. 

As preocupações especiais na dimensão “recrutamento” traduzem-se em medidas já 

concretizadas e em curso, por áreas de intervenção, para melhorar a ligação ao 

mercado de trabalho e tornar o processo de recrutamento mais eficaz (Quadro 40). 

Quadro 40 - Medidas concretizadas e em curso, por áreas de intervenção, no âmbito da dimensão “recrutamento” 
em países amigos. 

Áreas de 

intervenção 
Medidas concretizadas e em curso 

Países 

AL BEL     ESP FR IT PB RU   EUA 

R
e
c
ru

ta
m

e
n
to

 

Estabelecer contacto, o mais cedo possível, 
com os futuros (potenciais) candidatos, nas 
escolas e em contexto militar. 

 x    x   

Proporcionar aos jovens o contacto 
antecipado com o contexto militar (estágios 
ou “visitas de familiarização”). 

 x    x x  

Prever viagens virtuais a unidades militares, 
para visualização de algumas atividades 
(e.g., viagem em 3D ao exército americano 
designada “a world like no other”). 

       x 
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Quadro 40 – Medidas concretizadas e em curso, por áreas de intervenção, no âmbito da dimensão “recrutamento” 

em países amigos (cont.). 

Áreas de 

intervenção 
Medidas concretizadas e em curso 

Países 

AL BEL     ESP FR IT PB RU   EUA 

R
e
c
ru

ta
m

e
n
to

 (
c
o
n
t.
) 

Aproveitar todas as oportunidades para 
estabelecer contacto com os públicos-alvo 
(e.g., dias festivos, dia aberto, outros 
momentos) e conhecer as suas preferências. 

 x    x  x 

Envolver maior número possível de pessoas, 
diversificar a informação e incrementar as 
redes sociais (prescritores horizontais). 

 x  x  x x x 

Estabelecer um portal único para o 
recrutamento e/ou melhorar os conteúdos da 
página de recrutamento. 

  x    x  

Desmaterializar os processos de 
recrutamento para aumentar a eficiência. 

  x x    x 

Responder às expetativas dos candidatos e 
às solicitações do dinamismo do mercado 
(evolução do modelo de recrutamento). 

    x  x  

Divulgar informação fidedigna e compatível 
com a realidade, para evitar posteriormente 
expetativas frustrados e perda de reputação. 

  x x  x   

Alargar o contacto a outros públicos-alvo 
(e.g., familiares, professores, autarcas, 
entidades com influência nos candidatos). 

  x x  x  x 

Intensificar as mensagens dirigidas ao 
recrutamento de mulheres. 

       x 

Prever benefícios a estrangeiros (e.g., a sua 
naturalização, se o pretenderem; outros 
benefícios extensíveis ao agregado familiar). 

       x 

Atribuir às diversas unidades tipo regimento 
a responsabilidade de recrutar (inscrever 
esta atividade na própria missão). 

     x x  

Prever que militares RV/RC possam 
contactar com os potenciais candidatos – no 
terreno, junto das suas antigas escolas, para 
divulgar a vida militar. 

      x x 

Prever recompensas financeiras [ou de outra 
ordem] para os militares contratados que 
consigam novos ingressos nas FFAA. 

      x  

Promover a interação entre os potenciais 
candidatos e os militares diretamente a partir 
de teatros de operações, através de chat. 

       x 

Prever a criação de blogs (e.g., “Army Strong 
Stories” / EUA) para o público tomar contacto 
direto com casos de sucesso, contados na 
primeira pessoa, por militares e familiares. 

       x 

Prever a utilização de videojogos com a 
integração de conteúdos promocionais (e.g., 
o “combat ready soldier” / EUA). 

       x 

Prever a criação, em website, da figura de 
um “guia virtual”, que responda às perguntas 
formuladas, a qualquer dia e hora por chat. 

       x 

S
e
le

ç
ã
o
 

Prever adaptar os perfis de seleção às 
várias especialidades, na avaliação da 
condição física, sem diminuir as exigências. 

     x  x 

Capacitar o pessoal envolvido na gestão dos 
processos de divulgação, recrutamento e 
seleção, para diminuir a taxa de atrição. 

 x x x  x x x 

Prever “eventos introdutórios” (facultativos) 
às provas de seleção e ao contexto militar. 

     x   
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Quadro 40 – Medidas concretizadas e em curso, por áreas de intervenção, no âmbito da dimensão “recrutamento” 

em países amigos (cont.). 

Áreas de 

intervenção 
Medidas concretizadas e em curso 

Países 

AL BEL     ESP FR IT PB RU   EUA 

S
e
le

ç
ã
o
 (

c
o
n
t.
) 

Prever a entrevista de orientação para a 
escolha da área funcional / especialidade e 
do futuro local de prestação de serviço. 

  x    x  

Permitir o agendamento de datas para a 
realização das provas de seleção e garantir 
que a incorporação ocorre o quanto antes. 

  x   x   

Prever, para os candidatos já selecionados, 
enquanto aguardam a incorporação, um 
“estágio de adaptação” ao novo contexto. 

     x   

 A PROBLEMÁTICA DA RETENÇÃO DE MILITARES CONTRATADOS 

Para tratamento da informação sobre a dimensão “retenção” foram definidas, a priori, 

cinco categorias: (1) gestão de competências / qualificações; (2) desenvolvimento 

profissional; (3) condições financeiras; (4) condições de trabalho, de habitabilidade e de 

apoio social; e (5) preocupações especiais para melhorar a retenção. 

Em relação à gestão de competências / qualificações, procurou determinar-se a 

correspondência entre as áreas funcionais / especialidades de formação e a posterior 

gestão da mobilidade funcional. De modo generalizado, a colocação inicial e a gestão 

posterior realizam-se dentro da área funcional, em funções compatíveis com a 

especialidade. A exceção é a Espanha em que a gestão tanto pode ocorrer na área 

funcional como, eventualmente, fora dela por necessidade e imposição de serviço. 

O desenvolvimento profissional concretiza-se pela progressão de carreira nas FFAA, 

bem como pela valorização escolar e profissional (que inclui a aquisição de experiência) 

e correspondente certificação de competências. Após a formação inicial de ingresso nas 

FFAA de cada país (fase geral e fase técnica/especializada), o desenvolvimento realiza-

se de modo diferente, dependendo do tipo de contrato, do ramo ou “serviços comuns” 

de inserção, da categoria profissional, da área funcional, das qualificações e do número 

de anos de serviço, com a possibilidade, em alguns casos, de haver reconversão de 

carreira para outras áreas funcionais (e., g., Alemanha, Espanha). A progressão na 

categoria e entre categorias pode variar com a classificação individual (avaliações e 

testes), com o desempenho e o mérito reconhecido (e.g., Bélgica, Espanha75, EUA). 

                                            
75 “As FFAA espanholas não têm regime de contrato para sargentos, sendo todos os militares desta classe 
do QP” (Cunha, 2017, p. 30). Apenas os oficiais (militares de complemento) e as praças (militares de tropa 
y marinería) podem ser contratadas a prazo. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  305 

Alguns países têm um primeiro contrato de curta duração de um a três anos e, depois, 

preveem a possibilidade de acesso a um estatuto profissional mais prolongado, com um 

tipo de contrato diferente (e.g., Bélgica, Espanha, França, Reino Unido). Há vários 

países que têm contratos de longa duração, podendo prolongar-se até uma determinada 

idade (e.g., 45 anos em Espanha; 35 anos nos países Baixos) ou até um número de 

anos de serviço máximo (e.g., até 18 anos em Espanha; até 20 anos para oficiais e 27 

para sargentos e praças em França; até 20 anos em Itália; até 22 anos no Reino Unido, 

podendo ser renovado). Há países que têm na sua estrutura de carreira um quadro 

permanente de praças (e.g., Espanha; Países Baixos), para onde os militares 

contratados podem transitar após alguns anos de serviço e determinadas qualificações. 

Para além da perspetiva de carreira interna, os militares contratados têm a possibilidade, 

em quase todos os casos, de obter outras qualificações, geralmente certificadas, em 

várias áreas do conhecimento. São exemplo, o título de técnico de grau intermédio e de 

Nível quatro do Quadro Europeu de Qualificação (e.g., em Espanha) e de outras ações 

de formações específicas, remuneradas (e.g., em Itália, Países Baixos, Reino Unido). 

Em relação às condições financeiras, procurou-se avaliar a competitividade externa, 

com referência aos valores de mercado e ao ordenado mínimo nacional (OMN) em cada 

país. De forma geral, em relação aos valores de mercado, há uma relação de 

equiparação, sendo os valores praticados pelas FFAA pontualmente favoráveis. Em 

relação ao OMN, a avaliação é semelhante: na Bélgica, Países Baixos, Reino Unido e 

EUA a remuneração média das praças (categoria profissional mais baixa das FFAA) é 

superior ao respetivo OMN, enquanto na Alemanha, Espanha, França e Itália os valores 

são equiparados. Em sete dos oito casos (a Espanha é exceção), o OMN é superior ao 

definido para Portugal, cerca de duas vezes mais, inclusivamente na Itália (onde não 

existe formalmente um “ordenado mínimo nacional”), em que a referência geralmente 

utilizada é o valor médio do salário de um trabalhador (equivalente a 10,15€ por hora, 

cerca de 1.500€). À semelhança do caso português, em alguns países (Espanha, Itália, 

Países Baixos e Reino Unido), os recrutas têm remunerações inferiores ao OMN durante 

a fase inicial da formação.  

As condições de trabalho, de habitabilidade e de apoio social são outra categoria 

que permite avaliar indicadores com influência na retenção (e.g., qualidade dos 

equipamentos, intensidade / desgaste do trabalho; qualidade dos alojamentos; e apoio 

social ao militar e à família). Estas condições, embora sejam consideradas globalmente 
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boas na maioria dos casos, os interlocutores consideram que, pontualmente, devem ser 

melhoradas, designadamente, porque: a elevada “taxa de esforço” e o elevado 

empenhamento em exercícios e operações militares em algumas áreas funcionais e 

unidades é causadora de desmotivação (e.g., Espanha; Reino Unido); e os frequentes 

e longínquos deslocamentos de serviço (mobilidade geográfica) se traduzem em 

prejuízo efetivo da vida familiar (Reino Unido e EUA). 

As preocupações especiais para melhorar a retenção são a última categoria desta 

dimensão, em relação ao que, à semelhança do que se estabeleceu para a dimensão 

“recrutamento”, se assume o estudo e a operacionalização de algumas medidas 

concretas, inscritas em várias áreas de intervenção, de que se destaca: a extensão dos 

contratos iniciais e a implementação de contratos de longa duração; o incremento dos 

vencimentos; a melhoria das condições de trabalho e de bem-estar em geral; a 

certificação escolar e da experiência profissional; e, num sentido complementar, a 

formação dos formadores que participam na formação inicial dos candidatos, para se 

poder melhorar o acolhimento nas fileiras e ajudar a gerir as expetativas dos futuros 

militares. 

No Quadro 41 sistematizam-se as medidas que estão a ser operacionalizadas no âmbito 

das várias áreas de intervenção. 

Quadro 41 - Medidas concretizadas e em curso, por áreas de intervenção, no âmbito da dimensão “retenção” em 

países amigos. 

Áreas de 

intervenção 
Medidas concretizadas e em curso 

Países 

AL   BEL     ESP FR IT PB RU   EUA 

D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e
n
to

 
p
ro

fi
s
s
io

n
a
l 

Alargar as possibilidades de manutenção 
dos cidadãos numa carreira militar por 
renovação sucessiva de contratos. 

   x     

Fazer variar a duração do contrato inicial em 
função do tempo e do custo da formação, 
para obter maior retorno do investimento. 

    x x   

Estudar a introdução de programas de 
bonificação para a retenção (e.g., prémios 
de permanência). 

      x x 

Reavaliar e incrementar vencimentos.    x x x x  

C
o
n
d
iç

õ
e
s
 d

e
 t
ra

b
a
lh

o
, 

d
e
 h

a
b
it
a
b
ili

d
a
d
e
 e

 d
e
 

a
p
o
io

 s
o
c
ia

l 

Equilibrar a “taxa de esforço” em algumas 
áreas funcionais e unidades e operar 
melhorias nas condições de serviço em geral 
(infraestruturas, rotinas de trabalho, tempo 
em exercícios / operações militares). 

  x    x  

Introduzir melhorias na relação de trabalho-
vida pessoal e na proteção da família militar 
de forma a reduzir o prejuízo na vida familiar 
devido aos deslocamentos. 

      x x 

Investir na melhoria das condições de bem-
estar e de habitabilidade em geral. 

     x   
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Quadro 41 – Medidas concretizadas e em curso, por áreas de intervenção, no âmbito da dimensão “retenção” em 

países amigos (cont.). 

Áreas de 

intervenção 
Medidas concretizadas e em curso 

Países 

AL   BEL     ESP FR IT PB RU   EUA 

Q
u
a
lif

ic
a
ç
ã
o
 e

s
c
o
la

r 
e
 p

ro
fi
s
s
io

n
a
l 

Adaptar cursos para consumo interno e 
reconhecimento externo (e.g., do ensino 
oficial para continuação de estudos e da 
administração nacional e regional). 

    x    

Fomentar programas de educação completa 
e de treino e educação avançada, ou de 
formação complementar, sem custos, a 
cargo da estrutura da Defesa. 

    x x x  

Prever a atribuição de qualificações em áreas 
técnicas (e.g., condução e operação de 
veículos especiais / transporte e engenharia). 

    x    

Reforçar a oferta de formação certificada 
orientada para acesso aos quadros 
permanentes e integração na sociedade. 

  x x  x   

Definir como objetivo a certificação da 
experiência e das qualificações e 
competências adquiridas em contexto militar.  

     x   

O
u
tr

o
s
 a

s
p
e
to

s
 Reforçar a reserva de vagas no acesso às 

forças de segurança e administração 
pública. 

  x  x    

Formar os formadores (instrutores e 
monitores da instrução básica / formação 
inicial) para melhorar o acolhimento e ajudar 
a gerir as expetativas dos candidatos. 

  x   x  x 

 QUESTÕES RELATIVAS À REINSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL DOS 

EX-MILITARES CONTRATADOS 

Quando há uma extensão ou renovação de contrato, ou o militar transita entre tipologias 

de contratos ou ainda formas de prestação de serviço (e.g., transformação em contratos 

de longa duração, mudança de categoria, ingresso nos quadros permanentes), ocorre 

uma reinserção profissional, mas no mercado de trabalho interno às FFAA. No entanto, 

aqui, o foco da análise da dimensão “reinserção” situa-se no mercado de trabalho 

externo às FFAA, centrando-se a recolha de dados na “estruturação do apoio” e na 

“operacionalização” pelas FFAA dos países analisados. 

A estruturação do apoio à reinserção é analisada com referência às entidades 

responsáveis pelo planeamento e execução, aos fluxos de informação e tomada de 

decisão, aos órgãos especializados e restantes entidades envolvidas na concretização 

desse apoio. Da análise à informação recolhida pode concluir-se que o processo de 

reinserção cabe, na maioria dos casos, aos ramos, embora a responsabilidade seja por 

vezes partilhada com o respetivo ministério da defesa. Os países com apoio centralizado 

no ministério da defesa têm, à semelhança do caso português (CIOFE), órgãos 

especializados (e.g., Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del 
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Personal Militar, em Espanha; Défense-mobilité, na França; Career Transition 

Partnership, no Reino Unido)76, com o mesmo tipo de composição e objetivos 

(coordenar o apoio à reinserção), mas com dimensão diferente. 

Para além dos ramos e do ministério da defesa, há o envolvimento de entidades 

públicas e privadas para, no terreno, acolherem e orientarem os ex-militares na sua 

nova profissão / ocupação. Pontualmente, coexistem outras estruturas de apoio e 

sistemas complementares, construídos a partir de parcerias / protocolos e, muito 

raramente, recorrendo ao outplacement formal. Por exemplo, a “Défense-mobilité” 

francesa, também denominada “Agence de Reconversion de la Défense”, está ligada a 

mais de 600 profissionais, especialistas na área da reconversão profissional, e conta 

com o apoio de mais de 7.000 empresas, as quais recrutam ex-militares. 

Da operacionalização do apoio sublinha-se, como principais indicadores, os órgãos e 

programas de apoio e monitorização, os papéis de coordenação e a responsabilidade 

que cabe a outras entidades envolvidas, a formação e a experiência profissional 

certificadas, e o nível de empregabilidade conseguido. Os órgãos e programas 

especializados, bem como os órgãos das FFAA envolvidos no processo de reinserção 

são os responsáveis diretos pela gestão das saídas e o encaminhamento profissional 

dos ex-militares para o mercado de trabalho externo às FFAA (e.g., a partir de orientação 

especializada, acompanhamento e sugestão de ofertas de emprego, público e privado). 

Os órgãos especializados atuam a partir de um acompanhamento personalizado, 

agrupando frequentemente, à semelhança do CIOFE português, várias áreas de 

intervenção, como sejam “informação”, “orientação profissional”, “formação” e 

“empregabilidade”, em coordenação com centros de formação profissional e com 

instituições públicas e privadas (e.g., casos de Espanha e França). 

Uma das principais áreas de intervenção da reinserção prende-se com o apoio à 

certificação do desenvolvimento académico e profissional (e.g., no âmbito do nível 

quatro do QEQ para a aprendizagem ao longo da vida, no caso de Espanha), bem como 

com o apoio a outras ações de formação profissional e iniciativas para facilitar o ingresso 

no mercado de trabalho externo às FFAA (e.g., em emprego público). Por outro lado, 

tende-se a ligar militares em fim de contrato com empresas participantes de programas 

específicos e outras entidades com as quais existem relações protocoladas (instituições 

                                            
76 O caso do Brasil, embora não seja objeto de seleção para análise, tem um órgão semelhante em estrutura 
e objetivos, designado Programa “Cidadão-Soldado”. 
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governamentais e privadas) de modo a facilitar a incorporação dos ex-militares no 

mercado de trabalho externo às FFAA. Num sentido complementar, o quadro legal de 

cada país que enquadra a prestação do serviço militar prevê, em praticamente todos os 

casos, a disponibilidade (reserva) de vagas para acesso às forças e serviços de 

segurança e à administração pública ou a determinados lugares, na qualidade de civis. 

As preocupações especiais para melhorar a reinserção centram-se na certificação 

escolar e profissional dos contratados, no reconhecimento da experiência profissional 

(o que melhora a empregabilidade do cidadão no mercado de trabalho externo às 

FFAA), no alargamento das vagas reservadas para ingresso nas forças de segurança e 

na função pública (reinserção direta), no pagamento de indemnizações consoante o 

tempo de serviço prestado, entre outras facilidades. No Quadro 42 sistematizam-se as 

principais áreas de intervenção da reinserção socioprofissional, com referência às 

maiores preocupações, algumas das quais estão também associadas à dimensão 

“retenção”, como observado anteriormente. 

Quadro 42 - Medidas concretizadas e em curso, por áreas de intervenção, no âmbito da dimensão “reinserção” em 
países amigos. 

Áreas de 

intervenção 
Medidas concretizadas e em curso 

Países 

AL   BEL  ESP FR IT PB RU  EUA 

C
e
rt

if
ic

a
ç
ã
o
 e

s
c
o
la

r 
e
 

p
ro

fi
s
s
io

n
a
l 

Garantir a certificação escolar e profissional, 
de forma a melhorar a empregabilidade do 
cidadão no mercado de trabalho. 

 x x x x x x x 

Colocar o reconhecimento da experiência 
profissional nas FFAA como um objetivo. 

  x x x x x x 

Alargar a oferta de formação complementar, 
sem custos, a cargo da estrutura da Defesa, 
facilitando, mais tarde, a procura de 
emprego ou o prosseguimento dos estudos. 

  x x x x   

Reforçar a coordenação entre FFAA e 
organizações públicas e privadas no 
planeamento da formação, respondendo a 
necessidades do mercado de trabalho. 

  x x x x x  

L
ig

a
ç
ã
o
 a

o
 m

e
rc

a
d
o
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e
 

tr
a
b
a
lh

o
 

Reforçar a reserva de vagas no acesso às 
forças de segurança e administração pública 
(reinserção direta). 

  x x x    

Reforçar parcerias, a nível local e nacional 
(e.g., com autarquias; agências de emprego, 
empresas) para apoiar o emprego. 

  x x x x x x 

Prever um sistema integrado de 
coordenação e troca de informação com 
empresas e agências de emprego. 

  x x x  x x 

Prever acompanhamento e aconselhamento 
profissional dos militares, por especialistas. 

  x x  x x  

Garantir a reinserção profissional dos ex-
militares que saem as fileiras com 45 anos. 

  x      

O
u
tr

a
s
 

Consolidar a prática de pagamento de 
indemnizações ou salário após a saída das 
fileiras, consoante o tempo de serviço. 

  x x  x x  
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 ANÁLISE DE OUTROS ASPETOS 

Os Sistemas de incentivos aplicados nas FFAA dos oito países são diferentes na sua 

estrutura (e.g., grau de formalidade; áreas de atividade; entidades envolvidas; 

operacionalização; grau de execução), embora os objetivos orientadores que terão 

presidido à sua definição sejam transversais: potenciar o recrutamento, melhorar a 

retenção e apoiar a reinserção no final do vínculo com as FFAA. Pelo que foi possível 

observar, os sistemas da Espanha, França, Países Baixos, Reino Unido e EUA estão 

mais consolidados, dada a maior experiência, embora haja a preocupação de constante 

atualização em resposta a novas solicitações do mercado de trabalho. 

Como principais áreas de intervenção do sistema de incentivos referem-se: (1) reserva 

de vagas para acesso a categorias superiores dentro do serviço contratado, mediante 

concurso e formação adequada (ESP); (2) acesso aos quadros permanentes das FFAA, 

por concurso, após alguns anos de serviço (ESP); (3) valorização e certificação da 

formação e da experiência obtidas em contexto militar, orientadas para a reinserção 

socioprofissional (ESP); (4) reserva de vagas para acesso às forças de segurança e a 

órgãos da função pública (acesso privilegiado) de âmbito nacional e local, geralmente 

associada a bonificação ligada ao tempo de serviço prestado nas FFAA (ESP, FR); (5) 

acesso a formação profissional complementar e acompanhamento especializado na 

obtenção de emprego (FR); (6) acesso a vários tipos de licença (e.g., para formação 

profissional, reconversão profissional e levantamento ou recuperação de empresa), 

mantendo o vencimento, se cumprido um determinado número de anos de serviço 

efetivo; (7) acesso a prestações pecuniárias, em vários formatos e calculadas em função 

do tempo de serviço prestado (e.g., indemnização; prestação pecuniária; pensão de 

“reforma antecipada”; vencimento anual da “reserva especial de disponibilidade”); (8) 

constituição de “bolsas de trabalho” para gerir o fluxo entre FFAA, Administração do 

Estado e setor empresarial; (9) políticas de apoio à família; e (10) estabelecimento de 

parcerias várias (e.g., instituições públicas e privadas, escolares, profissionais). 

Um outro aspeto analisado, considerado crítico, foram os sistemas de informação e 

de gestão, de utilidade e aplicação transversal às dimensões analisadas. Apurou-se 

que é essencial melhorar e interligar, no âmbito de cada país, bases de dados e 

plataformas utilizadas na divulgação da oferta de trabalho, na gestão interna dos 

militares contratados e na informação ao mercado de trabalho. Estas bases de dados 

relacionais, com os respetivos fluxos, devem permitir reunir informação sobre a 
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problemática dos militares contratados, tratar os dados de forma científica, disponibilizá-

los à assessoria militar e política e aos correspondentes órgãos decisores, ao mesmo 

tempo que proporcionam um mais fácil acompanhamento dos processos em curso e 

uma adequada gestão do conhecimento, preferencialmente centralizada.  

11.4 DISCUSSÃO INTEGRADA DOS RESULTADOS E ANÁLISE DA 

APLICABILIDADE DE ALGUMAS MEDIDAS AO CASO PORTUGUÊS 

A partir do objetivo específico 9, definido no capítulo introdutório, pretende-se analisar 

os modelos e a experiência de outros países sobre a prestação do serviço militar 

contratado (ou equivalente) e as medidas que podem ser objeto de benchmarking para 

o caso português, em favor da resolução dos problemas e disfunções diagnosticados. 

O referencial construído para a recolha e análise da informação liga este objetivo 

específico aos três objetivos gerais da investigação e alimenta a concretização dos 

restantes objetivos específicos, com referência à “centralidade” do modelo, 

representado pelas dimensões “recrutamento”, “retenção” e “reinserção”. 

A análise da informação recolhida permitiu perceber, primeiro, que a diversidade e 

riqueza das medidas de intervenção obtidas dos países estudados para tornar mais 

atrativa a carreira militar e melhorar as taxas de retenção de militares contratados nas 

fileiras, constitui a grande mais-valia desta etapa do trabalho de campo, o que demostra 

também o valor da amostra, não obstante algum desequilíbrio entre os conteúdos 

obtidos dos vários países. Depois, que as referidas medidas, bem como os problemas 

e disfunções que as determinam, se centram, tal como no caso português, nas 

dimensões recrutamento, retenção e reinserção, em torno do que as FFAA dos oito 

países têm procurado fazer um constante trabalho de diagnóstico e de correção.  

 DISCUSSÃO SOBRE A DIMENSÃO “RECRUTAMENTO” 

Em relação à dimensão “recrutamento” discutem-se os resultados associados às 

seguintes categorias: representações sociais; acesso à carreira e permanência (mínima 

e máxima) nas fileiras; condicionantes externas; processo de recrutamento; e processo 

de seleção. Dos problemas que se referem às representações sociais de natureza 

institucional, sublinha-se a atitude comum de crescente afastamento dos jovens em 

relação às questões de defesa de cada país embora as respetivas FFAA tenham, entre 

os jovens e a população em geral, uma imagem positiva e de elevada reputação, em 

analogia com o que se verifica em Portugal. No entanto, as representações sociais de 
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natureza profissional, a avaliar pelos dados obtidos, parecem ser ligeiramente mais 

positivas que no caso português, embora se admita que os dados possam ter sofrido 

algum enviesamento, mesmo que não intencional, pelo facto de os entrevistados 

estarem a referir-se à realidade do próprio país perante um interlocutor de outro país. 

Para melhorar as representações sociais e mitigar os efeitos menos positivos, parece 

necessário reforçar a “consciência sobre a Defesa Nacional” e melhorar a “atratividade 

das FFAA”, para o que se destacam como medidas concretizadas ou a concretizar: 

(1) estabelecer uma verdadeira “cultura de defesa”, com o apoio do ensino oficial, para 

o que se deve prever a aplicação de programas de ensino específicos (áreas 

curriculares próprias); (2) reforçar a “marca do empregador” FFAA; e (3) difundir com 

rigor e clareza os valores e a missão Institucional. Os estudos nacionais revistos e os 

dados empíricos analisados nos três capítulos anteriores confirmam, em relação ao 

caso português, a necessidade de aplicação do mesmo tipo de intervenção. 

Da análise sobre a forma de acesso à carreira militar e aos tempos de permanência 

nas fileiras definidos normativamente, observa-se que há uma tendência generalizada 

para admitir cidadãos oriundos de outros países e de estabelecer limites temporais de 

serviço superiores aos praticados no caso português. A admissão de cidadãos oriundos 

de outros países está prevista em sete dos oito países consultados (exceção da Itália), 

desde que cumpram determinados critérios (e.g., tenham residência no país há algum 

tempo; optem pela nova nacionalidade; sejam cidadãos de um país europeu ou de uma 

ex-colónia). Por permitir alargar substancialmente o leque de escolhas das respetivas 

FFAA e compensar, de alguma forma, a progressiva redução da base de recrutamento 

militar, esta medida deve também ser considerada no conjunto das alterações a efetuar 

em Portugal para reduzir os atuais problemas de recrutamento, embora se reconheça 

que não se trata de uma medida consensual entre militares e políticos.   

Em relação à evolução dos tempos de permanência nas fileiras (mínima e máxima), 

cuja tendência se expressa num aumento do número de anos nos países analisados, 

permitindo reduzir o turnover e melhorar a eficiência da força militar, é outro aspeto que 

pode ser objeto de benchmarking para o caso português, ao que deve ser associado 

um projeto atrativo de desenvolvimento de carreira militar (entre contrato normal, 

contrato especial e, eventualmente, quadro permanente). Embora nem todos os países 

tenham um quadro permanente de praças nas FFAA, a sua criação no Exército e na 

Força Aérea em Portugal deve ser encarada como mais uma possibilidade para reforço 
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da atratividade destes ramos e da capacidade em reter efetivos, devendo ser objeto de 

estudo aprofundado para definir efetivos máximos, formas de acesso, necessidades 

posteriores de reconversão profissional e o próprio desenho geral da carreira. 

Das condicionantes externas ao recrutamento, destacam-se o dinamismo e a 

atratividade do mercado de trabalho externo às FFAA face à oferta militar, a atitude das 

novas gerações de jovens, a qualidade dos candidatos e o impacto dos ciclos políticos 

na atividade das FFAA, constrangimentos estes, na generalidade, comuns ao caso 

português. A intervenção sobre estes fatores é, no entanto, mais complexa, exigindo 

uma atuação concertada e contínua de militares, políticos e da sociedade em geral.  

Da análise ao processo de recrutamento adotado nos oito países, conclui-se que 

algumas das medidas concretizadas / a concretizar são igualmente passíveis de serem 

aplicadas à realidade portuguesa, com resultados positivos. Das que se referem aos 

públicos-alvo, destacam-se: (1) reforçar, nas escolas, a sensibilização para as questões 

da defesa e da cidadania; (2) estabelecer ligação, o mais cedo possível (e.g., a partir 

dos 16 anos), com os futuros (potenciais) candidatos, através de contactos com o 

contexto militar (e.g., estágios de iniciação; “visitas de familiarização”); (3) intensificar as 

mensagens orientadas para o recrutamento de mulheres; (4) prever o contacto com 

outros públicos-alvo (e.g., familiares, professores, autarcas, outras entidades com 

influência nos candidatos); e (5) aproveitar todas as ocasiões para contactar e conhecer 

as preferências dos públicos-alvo (e.g., dias festivos, dias abertos, outros momentos). 

Em relação ao processo de recrutamento, mas no âmbito dos procedimentos e dos 

formatos das mensagens, parecem igualmente aplicáveis as seguintes medidas: (1) 

divulgar informação fidedigna, compatível com a realidade, para evitar posteriormente 

expetativas frustradas e perda de reputação; (2) diversificar as ações de informação e 

incrementar a utilização das redes sociais (prescritores horizontais); (3) desmaterializar 

os processos de recrutamento (e.g., candidaturas) para aumentar a eficiência e 

desenvolver um portal digital único para o recrutamento; (4) utilizar mais gente no 

terreno, envolvendo especialistas e os próprios militares ainda em formação; (5) prever 

a utilização de blogs, vídeos e jogos associados à atividade militar, bem como visitas 

virtuais a unidades e atividades militares e exposição de casos de sucesso, contados 

na primeira pessoa, por militares e familiares; (6) Prever a criação de um “guia virtual”, 

que possa responder às perguntas formuladas, a qualquer hora e dia da semana, com 

eventual diálogo por chat; e (7) atribuir às unidades tipo regimento a missão de recrutar. 
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No que concerne ao processo de seleção, a natureza dos problemas levantados pelas 

FFAA dos oito países é semelhante ao caso português, incidindo sobre as estruturas 

orgânicas, os perfis de seleção e o próprio funcionamento das “comissões de seleção”. 

Os perfis de seleção estão associados a testes/provas a partir do que se procura, 

globalmente, avaliar aptidões de natureza física, médica e psicológica e, em alguns 

casos, a escolha da área funcional / especialidade através de entrevistas de orientação 

inicial, aspeto que deve passar a ser de uso generalizado para todas as especialidades 

em Portugal, e, se possível, associado à escolha do local de prestação de serviço. 

Para além desta medida, há outras que se consideram exequíveis em relação ao caso 

português, designadamente: (1) adaptar os perfis de seleção, na componente física, 

para algumas especialidades e, se necessário, prever “eventos introdutórios” (de caráter 

facultativo) de preparação para as provas físicas e o contacto com o contexto militar, a 

fim de reduzir a posterior atrição; (2) capacitar o pessoal envolvido na gestão dos 

processos de divulgação, recrutamento e seleção, igualmente para diminuir a taxa de 

atrição; (3) prever o agendamento de datas para a realização das provas de seleção, 

garantindo que a incorporação ocorre o quanto antes; e (4) prever, para candidatos já 

selecionados, “estágios de adaptação” enquanto aguardam pela respetiva incorporação. 

 DISCUSSÃO SOBRE A DIMENSÃO “RETENÇÃO” 

Da dimensão “retenção” discutem-se os resultados associados às seguintes categorias: 

gestão de qualificações / competências; desenvolvimento profissional e condições 

financeiras; condições de trabalho, de habitabilidade e de apoio social; e qualificação 

escolar e profissional. A gestão dos militares nos países consultados tem, de forma 

generalizada, uma relação direta com as competências / qualificações detidas antes 

do ingresso nas fileiras ou obtidas no período de formação inicial. Os militares são 

colocados e movimentados (mobilidade funcional) no âmbito das respetivas 

especialidades de formação, o que nem sempre se verifica nas FFAA Portuguesas, em 

que os movimentos ocorrem frequentemente por imposição de serviço fora da área de 

especialidade. Esta é, por isso, uma medida aplicável ao caso português, a que deve 

ser associada uma “entrevista de orientação inicial” para a escolha da especialidade. 

A análise ao desenvolvimento profissional e condições financeiras dos militares 

contratados nas FFAA dos oito países demonstra que a matriz geral é semelhante ao 

caso português, embora contando com mais patamares de evolução, dado que o tempo 
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de permanência nas fileiras é, na generalidade, mais alargado por incluir contratos de 

maior duração e, pontualmente, a possibilidade de aceder aos quadros permanentes da 

mesma categoria ou transitar para uma categoria superior. 

Para além do desenvolvimento interno de carreira, onde a melhoria salarial é, em 

alguns países, um objetivo a concretizar, há a preocupação em garantir certificação 

escolar e profissional, bem como o reconhecimento da experiência obtida nas 

FFAA. Face à realidade portuguesa, são passíveis de serem adotadas as seguintes 

medidas para melhorar a retenção, algumas das quais já consideradas anteriormente: 

(1) alargar as possibilidades de manutenção dos cidadãos na carreira militar por 

renovação sucessiva de contratos (incluindo contratos de maior duração e o acesso aos 

quadros permanentes); (2) fazer variar a duração do contrato inicial em função do tempo 

e do custo da formação, para que seja obtido maior retorno do investimento; (3) prever 

a introdução de programas de bonificação para a retenção (e.g., prémios de 

permanência); e (4) reavaliar e incrementar vencimentos. 

As condições de trabalho, de habitabilidade e de apoio social são outra área de 

intervenção suscitada na análise da realidade de outros países, em relação ao que as 

preocupações são também muito semelhantes à realidade portuguesa: (1) equilibrar a 

“taxa de esforço” em algumas áreas funcionais e unidades e operar melhorias nas 

condições de serviço em geral (infraestruturas, rotinas de trabalho, tempo em exercícios 

/ operações militares); (2) introduzir melhorias na relação de trabalho-vida pessoal e na 

proteção da família para mitigar os prejuízos na vida familiar devido aos deslocamentos; 

e (3) investir na melhoria das condições de bem-estar e de habitabilidade em geral. 

A qualificação escolar e profissional é a área de intervenção mais mencionada entre 

os países consultados, assumindo-se uma relação direta com a “retenção”, mas também 

com a “reinserção”, na medida em que o prolongamento do tempo de permanência dá 

direito a mais facilidades (progressividade dos incentivos), tal como previsto na 

aplicação do sistema de incentivos em Portugal. A generalidade das medidas adotadas 

pelos outros países já estão previstas no quadro legal português, sublinhando-se, no 

entanto, a urgência da sua concretização, sobretudo em relação: (1) à adaptação dos 

cursos militares para reconhecimento externo; (2) ao reforço da oferta formativa 

complementar certificada, orientada quer para acesso aos quadros permanentes, quer 

para a inserção socioprofissional fora das fileiras; e (3) à validação e certificação da 

experiência profissional adquirida em contexto militar. 
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Acrescentam-se duas outras medidas tendentes a melhorar a retenção, com aplicação 

ao contexto militar português: (1) reforçar a reserva de vagas no acesso às forças de 

segurança e à administração pública; e (2) formar e sensibilizar os formadores 

(instrutores e monitores da formação inicial / instrução básica e complementar), de forma 

a melhorar o acolhimento inicial nas fileiras e, posteriormente, ajudar a gerir as 

expetativas dos candidatos. 

 DISCUSSÃO SOBRE A DIMENSÃO “REINSERÇÃO” 

Da dimensão “reinserção” discutem-se os resultados associados à estruturação do 

apoio e à respetiva operacionalização pelos países estudados. Partindo da mesma 

tipologia de problemas identificados em relação às FFAA Portuguesas, os países 

adotam várias medidas para melhorar a reinserção socioprofissional, prevendo-se 

também um efeito positivo na capacidade de recrutar e de reter os efetivos nas fileiras 

por mais tempo. Neste âmbito, o modelo português, apoiado no CIOFE, está mais 

próximo estruturalmente dos modelos de Espanha, França e Reino Unido, que contam 

com órgãos especializados para apoio à reinserção, (e.g., respetivamente, o Sistema 

de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar, a Défense-

mobilité e a Career Transition Partnership), embora com uma dimensão completamente 

diferente. Por exemplo, o modelo francês, concetualmente o mais próximo do português, 

“conta com mais de 600 profissionais especialistas na área da reconversão profissional, 

e tem o apoio de mais de 7.000 empresas que colaboram com o programa, através do 

recrutamento de pessoal (Ministère de la Défense, 2017)” (Cunha, 2017, p. 29). 

Para além da necessidade de proporcionar mais massa crítica ao CIOFE para a 

realização da gestão personalizada das saídas dos militares contratados e o respetivo 

encaminhamento profissional para o mercado de trabalho externo às FFAA (público e 

privado), destacam-se, como medidas passíveis de adaptação para o caso português: 

(1) garantir a certificação escolar e profissional, bem como a experiência adquirida nas 

FFAA; (2) reforçar as parcerias públicas e privadas (a nível nacional e local) e com 

agências de emprego; (3) reforçar (reitera-se) a reserva de vagas para acesso às forças 

de segurança e à administração pública; (4) consolidar os papéis (coordenação, 

execução, monitorização) que cabem a cada entidade e prever um acompanhamento e 

aconselhamento profissional permanente e especializado aos militares contratados; e 

(5) consolidar a prática de pagamento de indemnizações e/ou salários após a saída das 

fileiras, consoante o tipo de contrato e o tempo de serviço. 
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 DISCUSSÃO SOBRE “OUTROS ASPETOS” 

Os Sistemas de incentivos aplicados nas FFAA dos oito países e os sistemas de 

informação e de gestão foram outros dois aspetos analisadas. Os vários “sistemas de 

incentivos” avaliados seguem princípios orientadores semelhantes ao caso português, 

fundando-se na necessidade de estimular o recrutamento e a retenção e apoiar a 

reinserção socioprofissional, embora, em alguns casos, seja mais flexível a resposta às 

novas solicitações do mercado de trabalho. Dado que o sistema de incentivos em 

Portugal está bem desenvolvido e foi recentemente (2018) revisto, das várias medidas 

analisadas referem-se apenas aquelas que, tendo aplicabilidade ao caso português, 

constituem, de alguma forma, novidade: (1) conceder licenças especiais, para formação 

especializada certificada, reconversão profissional e levantamento / recuperação de 

empresa própria, mantendo o vencimento; (2) conceder, imediatamente após o fim da 

prestação de serviço militar, prestações pecuniárias, para além de indemnização, 

calculadas com base no tipo de contrato e no tempo de serviço prestado; e (3) constituir 

e gerir “bolsas de trabalho”, por áreas funcionais, para coordenar o fluxo das saídas dos 

militares contratados para a administração do Estado e para o setor empresarial. 

Os “sistemas de informação e de gestão”, essenciais para a gestão das três grandes 

dimensões do modelo, constitui outra das preocupações assinaladas pelas fontes 

consultadas nos vários países. Também em Portugal importa que o MDN e as FFAA 

disponham de um verdadeiro de sistema de gestão da informação, assente em 

plataformas e bases de dados relacionais, a partir do que, de forma integrada, se possa 

reunir e tratar informação crítica relativa aos militares contratados e que essa informação 

esteja disponível para apoio à decisão militar e política e que seja útil para a geração de 

conhecimento na área dos militares contratados. 
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12. DISCUSSÃO INTEGRADA DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

 INTRODUÇÃO 

Nos quatro capítulos anteriores discutiram-se os resultados do trabalho de campo sobre 

o processo de recrutamento e seleção, a retenção de efetivos e o processo de 

reinserção socioprofissional após o termo do contrato em relação aos militares RV/RC 

das FFAA Portuguesas, a que se associou uma análise de modelos e da experiência de 

outros países, avaliando a sua utilidade para o caso português. 

De forma a consolidar o essencial da investigação sobre os problemas e as disfunções 

diagnosticados e as possíveis soluções para a sua resolução / mitigação, neste capítulo 

procede-se, inicialmente, a uma discussão integrada dos resultados da investigação, 

com referência às questões derivadas e aos objetivos específicos, em articulação com 

a análise do corpus documental normativo e a sistematização resultante dos estudos e 

relatórios revistos. Posteriormente, apresenta-se uma análise SWOT77 ao processo de 

profissionalização das FFAA Portuguesas como um todo, bem como os subsequentes 

aspetos a explorar, os quais servem de base à estruturação de um projeto de 

intervenção, cujos contornos são inscritos em “recomendações” no capítulo final da tese. 

 RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DA PESQUISA: RESPOSTAS ÀS 

QUESTÕES DERIVADAS E AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

As questões derivadas e os objetivos específicos da investigação, como a respetiva 

justificação, condições gerais e tarefas mais importantes para a sua concretização 

constam do Capítulo 1 do relatório. Apresenta-se e discute-se, de seguida, o essencial 

das conclusões do diagnóstico dos problemas e das respetivas soluções em relação ao 

processo de profissionalização das FFAA em Portugal, como resultado das várias fases 

do trabalho de campo, com referência aquelas questões e objetivos e à literatura. 

A leitura do Quadro 43 permite revisitar, de forma abreviada, as questões derivadas e 

os objetivos específicos da investigação, os principais tópicos de análise desenvolvidos 

na revisão e o trabalho empírico efetuado. As respostas obtidas são apresentadas e 

                                            
77 “Sigla inglesa que materializa as iniciais de quatro fatores que se procuram identificar na avaliação do 
ambiente interno e externo da organização: stengths (forças/pontos fortes) e weaknesses (fraquezas/pontos 
fracos); threats (ameaças) e opportunities (oportunidades).” (Santos et al., 2012). A análise SWOT é aqui 
apresentada como um instrumento para a gestão e o planeamento estratégico dos efetivos militares em 
RV/RC. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 

em regime de contrato 

 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  320 

discutidas, para cada questão e objetivo, sob a configuração geral de “asserções 

metodológicas” resultantes das opções de pesquisa previamente definidas. 

Quadro 43 – Quadro geral de questões, objetivos e tópicos de investigação. 
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 DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM RELAÇÃO ÀS FORÇAS 

ARMADAS E AOS ASSUNTOS DE DEFESA  

As representações sociais prevalecentes dos jovens em relação às FFAA 

Portuguesas e aos assuntos de Defesa constituem um indicador importante sobre a 

organização militar, cuja análise permite identificar as correspondentes perceções de 

natureza institucional e profissional. Este tópico de investigação reporta-se à questão 

derivada 1 e ao objetivo específico 1, para cuja concretização da pesquisa foram 

utilizadas fontes de informação secundárias (estudos anteriores) e fontes primárias 

(material empírico recolhido e tratado no segundo trabalho de campo). 

Os resultados do trabalho de campo corroboram, na generalidade, as conclusões de 

estudos revistos (e.g., Carreiras, 2009; CPAE, 2016; DGRDN, 2017), acrescentando 

informação complementar. Este tópico de análise, situado aos níveis macro e micro, 

reflete a insuficiente ligação entre sociedade e FFAA e parece condicionar, em primeira 

instância, o recrutamento e, depois, a retenção, o que confirma algumas proposições 

de investigação (P.I.) do Capítulo 9: (1) as FFAA Portuguesas gozam, junto da 

sociedade, de elevada credibilidade institucional (P.I. 1.1); e (2) as representações 

sociais prevalecentes sugerem uma crescente “desimplicação” (afastamento) dos 

jovens em relação às questões militares e aos assuntos da Defesa Nacional (P.I. 1.2). 

Embora as representações sociais de natureza institucional das FFAA Portuguesas 

sejam tendencialmente favoráveis, evidenciando-se uma imagem global positiva, as 

representações de natureza profissional são menos positivas e inspiram alguma 

preocupação, ao surgirem associadas a uma reduzida atratividade da carreira militar em 

RV/RC. Estudos anteriores demonstram igualmente que a “opção FFAA” não parece ser 

suficientemente atrativa para a grande maioria dos jovens portugueses. 

Para além da revisão efetuada, os estudos empíricos desta investigação (e.g., Capítulos 

8 e 9) permitem sublinhar a reduzida atratividade da carreira militar em regime de 

contrato: as FFAA são “uma ‘coisa’ à parte em relação ao mercado de trabalho” e “não 

são uma opção de carreira para a vida” (Santos & Sarmento, 2019d, p. 19), dada a 

reduzida “temporalidade” do vínculo e o baixo “salário”. Há outros problemas que 

causam preocupação acrescida, como são algumas reservas em relação à perceção 

sobre a utilidade das FFAA e, sobretudo, o elevado desconhecimento geral dos 

militares RV/RC sobre a atividade militar. Admite-se, no entanto, que parte do pendor 
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negativo associado à menor “atratividade” e à limitada “utilidade” resulte daquele 

desconhecimento, suportado numa imagem “mal definida” ou “deturpada”. 

A generalidade dos participantes considera que, não obstante a carreira militar poder 

ser uma “oportunidade” interessante, um “desafio pessoal” e uma “segurança” 

profissional, a reduzida “expetativa de ingresso”, face à dificuldade de “acesso” e à 

“dureza” do seu exercício, afasta muitos dos potenciais candidatos. 

A análise da realidade de outros países permite concluir que a questão do afastamento 

dos jovens das questões da defesa é transversal, embora em termos institucionais 

exista, na generalidade, uma “imagem positiva, a muito positiva. Em relação às 

representações profissionais, a perceção obtida aponta, aparentemente, para uma 

situação relativamente mais positiva que a portuguesa, sendo a passagem pelas FFAA 

vista como um período “prestigiante”, uma “oportunidade de emprego bem remunerado”, 

onde é possível obter um “nível de qualificação e empregabilidade” relevantes, embora 

haja a perceção que se trata de uma fase transitória, o que tem gerado uma aposta em 

“percursos profissionais mais amplos e flexíveis que o atual modelo português”. 

Reconhecendo-se que a questão da Defesa Nacional ultrapassa a intervenção da 

Instituição Militar, sendo, nos termos da Lei, “responsabilidade de todos os 

portugueses” e uma “tarefa interministerial”, são sugeridas, como medidas de 

mitigação mais relevantes, melhorias a vários níveis de intervenção, designadamente: 

(1) promover maior envolvimento da sociedade nas questões de Defesa; (2) valorizar 

mais a função militar na sociedade e no mercado de trabalho, reforçando a imagem 

institucional, a “marca do empregador” e a oferta de trabalho das FFAA; (3) apostar na 

sensibilização e formação, crescente e sistemática, para a cidadania e a Defesa 

Nacional, a partir de conteúdos programáticos em diferentes níveis escolares e de 

estágios em unidades militares; (4) reformular o evento “Dia da Defesa Nacional”, 

ampliando objetivos, conteúdos e duração; e (5) rever a estratégia, os formatos e os 

meios utilizados pelo poder político e pelas FFAA na divulgação da imagem institucional 

e da “marca do empregador”, dando a conhecer melhor (informação rigorosa) e mais 

profundamente a missão, os valores e as atividades das FFAA e a profissão militar. 
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 DA VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EFETIVOS E DAS ÁREAS FUNCIONAIS 

MAIS CARENCIADAS 

Os níveis de efetivos das FFAA é um tópico incontornável na maioria dos estudos que 

tratam a problemática dos militares em RV/RC, dada a centralidade do tema e a 

influência que tem no funcionamento organizacional e no cumprimento dos 

compromissos internacionais de defesa assumidos pelo Estado Português. 

A análise da variação dos níveis de efetivos em RV/RC e a identificação das áreas 

funcionais mais carenciadas está associada à questão derivada 2 e ao objetivo 

específico 2. Para a concretização destes tópicos de investigação, onde se cruzam os 

níveis macro e meso de análise, recorre-se a fontes secundárias (estudos anteriores 

e estatísticas dos ramos das FFAA e do MDN) e primárias (entrevistas e estatísticas 

construídas pelo investigador a partir de dados obtidos de diplomas legais e dos ramos). 

A análise dos dados obtidos parece demonstrar que os efetivos máximos (vulgo 

“efetivos autorizados”) e as novas vagas autorizadas anualmente pela tutela são, na 

generalidade, inferiores às necessidades reais dos ramos das FFAA. Por outro lado, 

como, em cada ano, nos cursos de formação para ingresso nas fileiras existem quebras 

por vezes significativas, os efetivos prontos da formação tenderão a aumentar mais o 

diferencial para as necessidades reais das FFAA. Existe, assim, um duplo controlo 

político pela tutela sobre os efetivos: por via da definição dos “efetivos autorizados” 

globais de cada ramo; e pela prévia “autorização para admitir” em relação aos novos 

efetivos a incorporar em cada ano, os quais são frequentemente condicionados por 

fatores económicos e financeiros e determinados, nos últimos anos pela Lei do 

Orçamento. Para além disso, cada vez com mais frequência, há atrasos na “autorização 

para admitir” os novos efetivos a incorporar, o que condiciona o timing e o número de 

incorporações e acaba por afastar alguns candidatos. Nos últimos 15 anos, o número 

de efetivos autorizados reduziu cerca de 42%, com o maior corte a verificar-se na 

categoria de praças. 

As áreas funcionais de maior carência reportam-se, no âmbito de cada ramo, de 

acordo com os militares entrevistados, a funções que requerem uma maior exigência 

técnica e tecnológica e/ou aquelas que estão sujeitas a maior empenhamento e 

desgaste físico e psicológico, o que conduz a dificuldades objetivas na gestão de 

efetivos por parte dos ramos das FFAA nessas áreas funcionais (especialidades). Em 

relação às “qualificações de maior complexidade tecnológica”, por serem muito 
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requeridas pelo mercado de trabalho externo às FFAA, numa relação de concorrência 

direta, conduzem a dificuldades no ingresso, e, depois, na capacidade de retenção. As 

“funções sujeitas a maior mobilidade geográfica e/ou exigência operacional”, ou a 

maior número de serviços de escala, provocam nos militares contratados um desgaste 

físico e psicológico acrescido, que muitos não estão dispostos a aceitar, originando 

rescisões contratuais durante a prestação de serviço militar e criando situações de 

carência, maioritariamente nas especialidades que correspondem às armas 

combatentes e às áreas de apoio direto às operações. 

A flutuação dos níveis de efetivos e a sua carência sistemática está, ainda, relacionada 

com a atrição durante os processos de recrutamento e seleção (e não apenas durante 

os cursos de formação inicial), bem como durante o desempenho de funções após o 

ingresso nas fileiras, aspetos posteriormente revisitados. As estatísticas demonstram 

que, nos últimos cinco anos, as saídas (por desistência, reprovação e termo de contrato) 

têm sido sistematicamente superiores às novas entradas, com maior criticidade para o 

ramo Exército e a categoria de praças. Os participantes no primeiro e segundo estudos 

admitem que este “desgaste”, associado à incapacidade de “recompletamento” de 

efetivos em número idêntico ou superior às saídas, pode conduzir as FFAA a uma 

situação de pré-ruptura, com graves consequências no funcionamento organizacional. 

Os resultados obtidos confirmam as proposições de investigação inscritas no Capítulo 

9, sublinhando-se que: (1) existe um controlo político sobre os “efetivos autorizados” e 

os “novos ingressos” em RV/RC, aprovados para cada ano civil, da responsabilidade da 

tutela (P.I. 2.1); e (2) tem-se verificado uma redução geral de efetivos contratados, com 

as áreas funcionais mais carentes a reportarem-se a funções de maior complexidade 

tecnológica e/ou de maior mobilidade geográfica e exigência operacional (P.I. 2.2).  

Como “medidas de intervenção” são sugeridas, entre outras: (1) esclarecer 

superiormente sobre as dificuldades e constrangimentos relativos à carência de 

efetivos, dando uma ideia precisa do diferencial entre efetivos autorizados e 

necessidades estruturais e as implicações reais sobre a perda de competências para 

cumprir as missões das FFAA; (2) rever e flexibilizar os perfis de seleção para ingresso 

em RV/RC; (3) promover um aumento do tempo médio nas fileiras, recorrendo aos 

contratos especiais e ao aumento das vagas de ingresso nos quadros permanentes das 

FFAA atribuídas aos militares contratados; (4) eleger formas de melhorar a equidade ou 

compensar o esforço requerido a militares de unidades diferentes; (5) promover o 
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reforço de equipamentos e meios tecnológicos para economizar nos recursos humanos; 

e (6) criar condições para reforçar a aplicação dos diplomas de incentivos e de contrato 

especial, em prol do recrutamento e da retenção. 

 DOS FATORES DO CONTEXTO EXTERNO CONDICIONANTES DA 

OBTENÇÃO E DA RETENÇÃO 

As FFAA, enquanto sistema organizacional, são muito permeáveis à influência 

externa na sua estruturação e funcionamento, porque a obtenção de recursos humanos, 

materiais e financeiros depende de conceções político-estratégicas, de determinações 

legais (que enquadram e definem as missões e os momentos e limites da atuação geral 

das forças) e das dotações orçamentais anuais atribuídas, a que se associam outros 

aspetos, inerentes ao mercado de trabalho (e.g., disponibilidades, concorrência, perfis 

dos candidatos). 

A análise dos “fatores do contexto externo que condicionam a obtenção e a 

retenção de efetivos nas FFAA” para RV/RC está associada à questão derivada 3 e 

ao objetivo específico 3, para cuja concretização são utilizadas fontes secundárias 

(e.g., análise do quadro legal de referência; estudos anteriores; estatísticas nacionais; 

documentos internos dos ramos) e primárias (inquéritos por entrevista e questionário). 

A investigação desenvolvida em torno destes tópicos, situados nos níveis macro e 

micro de análise, permite confirmar as proposições de investigação levantadas, onde 

se assume que: (1) a dimensão demográfica (que corresponde a um enfraquecimento 

da base de recrutamento para as FFAA) condiciona desfavoravelmente a obtenção de 

militares para os RV/RC, conduzindo a dificuldades no preenchimento anual das vagas 

atribuídas pela tutela, já de si reduzidas (P.I. 3.1); (2) a dimensão política influencia a 

capacidade de recrutamento e de retenção de militares RV/RC nas FFAA (P.I. 3.2) e (3) 

as dimensões sociocultural (e.g., escolaridade), geracional e geográfica condicionam a 

obtenção e a retenção de militares RV/RC (P.I. 3.3). 

Em relação à “dimensão demográfica”, a análise geral aponta para o envelhecimento 

crescente da população, a entrada de elementos oriundos de outros países e uma taxa 

de desemprego jovem elevada, com os correspondentes reflexos ao nível do mercado 

de trabalho nacional e da capacidade de recrutamento das FFAA. O envelhecimento da 

população conduz a uma redução da base de recrutamento natural de cidadãos 

incorporáveis nas FFAA em RV/RC, situação agravada, nos últimos anos, pela 
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diminuição da qualidade média dos candidatos, sendo estes dois dos principais 

problemas estruturais que afetam a obtenção de recursos humanos. As estatísticas 

atuais e as entrevistas apontam para uma tendência de agravamento destes problemas 

a prazo. Em sentido inverso, poderia pensar-se que uma taxa de desemprego jovem 

elevada e a entrada progressiva no mercado de trabalho nacional de novos elementos, 

oriundos de outros países, tenderiam a influenciar favoravelmente a obtenção e a 

retenção de militares RV/RC. Porém, o efeito é pouco mais que marginal no caso do 

desemprego, dada a progressiva degradação da qualidade dos candidatos, e a entrada 

no mercado afeto à FFAA de cidadãos de outros países depende da vontade política 

e da introdução formal de algumas alterações ao atual quadro normativo.  

Em relação à “dimensão político-legal”, a documentação consultada (e.g., diplomas 

legais e estudos dos ramos) confirma que, decorrente de decisão política, as sucessivas 

reestruturações ao nível da Defesa têm conduzido à progressiva redução dos efetivos 

autorizados a prestar serviço nas FFAA em RV/RC (aspeto parcialmente abordado na 

subsecção anterior), o que em nada tem contribuído para criar maior estabilidade na 

capacidade de recrutar e de reter. Em sentido adicional, a “ação política”, ao determinar 

as dotações orçamentais e as disponibilidades financeiras das FFAA, sujeitas a maiores 

limitações em situações de crise económica e financeira (como a vivida nos últimos anos 

e agravada com a epidemia provocada pela COVID-19), condiciona o recrutamento e, 

posteriormente, a retenção por via da dificuldade de criação de condições mais 

favoráveis à passagem dos cidadãos pelas fileiras (e.g., condições de trabalho, de 

estudo e de habitabilidade geral; grelhas salariais), aspetos adiante aprofundados. 

No que concerne à análise da “dimensão sociocultural”, na perspetiva dos “níveis de 

escolaridade”, os jovens são cada vez mais escolarizados, aspeto que, como foi 

demonstrado na revisão efetuada, tende a influenciar negativamente a “predisposição 

para ingresso nas fileiras” das FFAA, tornando a resolução dos problemas mais 

complexa. Mesmo perante os constrangimentos financeiros e económicos que o país 

atravessa, a carreira nas FFAA não parece ser suficientemente atrativa para os jovens. 

Sobre a “caraterização geracional”, os estudos consultados e o trabalho empírico 

realizado levam a concluir que a perspetiva de vida e os hábitos e rotinas diários de 

algumas das gerações mais recentes (e.g., gerações Y e Z), estão cada vez mais 

distantes dos ditames, rotinas e exigências impostos e praticados pelas FFAA. Como 
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consequência, a generalidade dos jovens procura outras formas de ingresso no mundo 

do trabalho, onde não estejam sujeitos àquele tipo de regras. 

Por sua vez, o “perfil geográfico”, que nesta investigação se encontra associado à 

naturalidade e/ou à área de residência dos cidadãos, parece influenciar a predisposição 

para ingresso nas FFAA e, posteriormente, condicionar o tempo em que o militar 

permanece nas fileiras (retenção). Fernandes (2017) sugere, no seu estudo que, quer 

em relação à predisposição para ingresso, quer à retenção, há zonas do país mais e 

menos favoráveis. Os “motivos de ingresso” e as “razões de saída antecipada” são 

objeto análise conclusiva posterior nesta secção. 

Da análise da experiência de outros países destacam-se, sobre as condicionantes 

externas ao recrutamento e à retenção, à semelhança do caso português, o impacto da 

questão demográfica e dos ciclos políticos, o dinamismo e a atratividade do mercado de 

trabalho, a atitude dos jovens das novas gerações e a qualidade dos candidatos. Os 

constrangimentos ao recrutamento são mitigados, para além da introdução de outras 

medidas, com recurso à admissão de cidadãos oriundos de outros países (enquanto 

tendência generalizada), mediante o cumprimento de critérios prévios. Em relação aos 

constrangimentos à retenção, existem limites temporais de contrato relativamente mais 

alargados, um maior número de vagas para ingresso nos quadros permanentes das 

respetivas FFAA, uma maior aproximação a salários concorrenciais em relação ao 

mercado de trabalho em geral, entre outras condições.  

Como principais “medidas de intervenção” são sugeridas várias, designadamente: (1) 

reforçar, em ambiente escolar, a sensibilização para as questões da defesa e da 

cidadania; (2) estabelecer ligação, o mais cedo possível (e.g., a partir dos 16 anos), com 

os futuros (potenciais) candidatos, através de contactos com o contexto militar (e.g., 

estágios de iniciação; “visitas de familiarização”); (3) reforçar, na opinião pública, as 

FFAA como empregador nacional de caraterísticas singulares; (4) prever medidas 

legislativas que facilitem a incorporação de maior número de civis para substituir os 

militares RV/RC em algumas tarefas; (5) recorrer à admissão de cidadãos oriundos de 

outros países, mediante certas condições (mesmo reconhecendo que se trata de uma 

medida não consensual entre militares e políticos portugueses); (6) definir um projeto 

atrativo de carreira nas FFAA para os militares RV/RC, combinando formas de contrato 

(normal e especial) e ligação aos quadros permanentes (considerar a hipótese de 

legislar para a criação de quadros permanentes, na categoria de praças, no Exército e 
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na Força Aérea); (7) prever uma revisão da grelha salarial dos militares da categoria de 

praças; (8) criar condições para a aplicação completa do novo quadro de incentivos e 

de contrato especial; (9) aumentar a reserva de vagas no acesso às forças de segurança 

e à administração pública; e (10) intervir de forma concertada (militares, políticos, 

sociedade) e contínua na resolução dos problemas, dada a sua interdependência e 

complexidade.  

 DOS FATORES DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL CONDICIONANTES 

DA OBTENÇÃO E DA RETENÇÃO 

Na sequência da análise sobre a carência de efetivos e os constrangimentos impostos 

por fatores do contexto externo, foram identificados e avaliados também vários “fatores 

do contexto interno (organizacional)” que têm estado na origem de uma insuficiente 

capacidade de recrutamento e de retenção em relação ao serviço militar RV/RC em 

Portugal. O estudo destes fatores está articulado com a questão derivada 4 e o 

objetivo específico 4, para o que o investigador se socorre de fontes secundárias (e.g., 

estudos anteriores; documentos internos dos ramos das FFAA) e fontes primárias 

(decorrentes de entrevistas e de questionários aplicados durante as duas primeiras 

fases do trabalho de campo). 

As asserções metodológicas da parte prática da investigação corroboram, de forma 

mais abrangente, resultados de estudos recentes do MDN, dos ramos das FFAA e de 

alguns investigadores isolados, permitindo confirmar duas das proposições de 

investigação estabelecidas no Capítulo 9 e inseridas no nível meso de análise: (1) a 

estratégia de comunicação entre as FFAA e o mercado de trabalho para a captação de 

voluntários não estão articuladas e apresentam uma eficácia insuficiente (P.I. 4.1); e (2) 

as caraterísticas do contexto militar e o tipo de acolhimento e acompanhamento dos 

cidadãos nas FFAA durante o tempo em que permanecem nas fileiras condicionam 

negativamente os níveis de recrutamento e de retenção, sendo mais notório em áreas 

funcionais técnicas e/ou com valor superior de mercado, bem como nas áreas onde se 

verifica maior mobilidade geográfica e/ou empenhamento físico ou operacional (P.I. 4.2). 

Em relação à “comunicação com o mercado de trabalho”, não parece existir, por 

parte dos ramos das FFAA e do MDN, uma “estratégia de divulgação” da “oferta 

institucional” e um projeto de “captação de voluntários” para o serviço militar em 

RV/RC suficientemente forte e articulada, denotando disfunções ao nível da mensagem 

que é percecionada pelos potenciais candidatos. Os resultados das entrevistas e de um 
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dos questionários sugerem que a mensagem que chega ao cidadão é “insuficiente”, 

“generalista” e/ou frequentemente “contraditória”. Indicam, também, que as ações de 

recrutamento muito raramente são orientadas para “públicos-alvo específicos”, (e.g., em 

termos geográficos e socioculturais). Num sentido complementar, o DDN, evento que 

reúne anualmente várias dezenas de milhares de jovens dos dois géneros, não obstante 

outros objetivos e vantagens, parece ter uma influência meramente marginal na 

divulgação da oferta de trabalho e no recrutamento para o RV/RC das FFAA. 

O “processo de seleção” constitui outro fator, objeto de análise, que tem condicionado 

negativamente os níveis de recrutamento e os ingressos nas fileiras. A rigidez dos atuais 

referenciais e/ou a forma como o processo de seleção é conduzido, em confrontação 

com o perfil médio dos candidatos, tem conduzido a elevadas taxas de atrição. 

O contexto militar, com as suas caraterísticas e especificidades, sendo desconhecido 

para a quase totalidade dos candidatos, surge, após o ingresso, como um ambiente 

estranho que materializa uma rutura em relação ao dia-a-dia do cidadão comum e, por 

isso, mais um motivo para reduzir as taxas de retenção. Associado às caraterísticas do 

contexto militar, o tipo de “acolhimento inicial” e a forma como este decorre, pode 

constituir-se num importante elemento de integração do cidadão ou, em sentido inverso, 

reduzir a permanência nas fileiras, aproveitando, neste caso, os cidadãos a primeira 

oportunidade para desistirem (durante a fase de seleção ou nos primeiros dias após a 

incorporação). O “acompanhamento posterior” é igualmente decisivo na integração 

organizacional e no contexto de trabalho, ajudando a identificar e a ultrapassar as 

principais dificuldades e dúvidas sobre a atividade militar e a gerir as expetativas. 

As “condições de trabalho”, “habitabilidade geral” e “condições proporcionadas 

para a continuação dos estudos” são, quando percebidas como inadequadas, outros 

fatores do contexto interno que frequentemente condicionam os níveis de retenção. 

As “áreas funcionais (especialidades)” onde se verifica maior dificuldade em reter, 

são, reitera-se, as que correspondem a maior valor de mercado (e.g., áreas técnicas e 

tecnológicas; áreas de maior qualificação) e as que estão sujeitas a um grande desgaste 

físico e psicológico (e.g., sujeitas a elevado número de serviços de escala; a constante 

mobilidade geográfica; a grande empenhamento operacional). 

Da realidade de outros países retira-se que há semelhança sobre os constrangimentos 

ao recrutamento e à retenção com origem em fatores internos / organizacionais (nível 
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meso). Do recrutamento destacam-se: (1) a definição e atuação sobre um conceito 

alargado de públicos-alvo, diretos (os potenciais candidatos) e indiretos (os familiares, 

professores, outras entidades); e (2) a ligação, o mais cedo possível, aos potenciais 

públicos-alvo, através das escolas, contactos com o contexto militar e outros formatos. 

Da retenção, sublinham-se: (1) a gestão da mobilidade funcional e geográfica, de forma 

geral, coerente com as qualificações / competências prévias ao ingresso ou adquiridas 

em contexto militar; (2) o desenvolvimento profissional e remuneratório, de estrutura 

semelhante ao caso português, mas com mais níveis hierárquicos, em linha com o maior 

tempo de permanência nas fileiras, e com diferenças em termos de vencimentos e da 

bonificação da retenção; (3) as condições de trabalho, habitabilidade e apoio social, em 

relação ao que têm sido introduzidas melhorias para facilitar a relação trabalho-vida 

pessoal e mitigar problemas decorrentes de deslocamentos e de “taxas de esforço” 

superiores em algumas áreas funcionais; e (4) a qualificação e certificação escolar e 

profissional, importante, quer para a “retenção”, quer para a “reinserção”, e em relação 

ao que existem realidades distintas, mas em geral mais evoluídas que o caso português. 

São várias as “medidas de intervenção” que se sugerem: (1) atribuir às unidades tipo 

regimento a missão de recrutar e utilizar todas as ocasiões para contactar e conhecer 

as preferências dos públicos-alvo (e.g., em estágios e visitas; em dias festivos e dias 

abertos; nas escolas; outros momentos); (2) intensificar as mensagens orientadas para 

o recrutamento de mulheres e abrir candidaturas a universos até aqui não abrangidos; 

(3) utilizar os militares RV/RC na divulgação e publicitar casos de sucesso contados na 

primeira pessoa; (4) estabelecer contacto com outros públicos-alvo com influência nos 

candidatos (e.g., familiares, professores, autarcas, outras entidades); (5) prever o 

agendamento de datas para as provas de seleção e garantir que a incorporação ocorre 

o quanto antes; (6) prever o recrutamento e as colocações funcionais com referência a 

uma matriz regional e próxima da residência; (7) capacitar o pessoal envolvido nos 

processos de divulgação, recrutamento e seleção, melhorando a eficiência e divulgando 

informação fidedigna, compatível com a realidade para evitar expetativas frustradas e 

perda de reputação; (8) diversificar as ações de informação, incrementando o uso das 

redes sociais (prescritores horizontais) e desmaterializar os processos de recrutamento; 

(9) adaptar perfis de seleção e prever uma preparação antecipada (“estágios de 

adaptação”), a fim de reduzir a atrição; (10) prever o incremento de vencimentos e 

prémios de retenção; (11) estudar a criação de quadros permanentes para praças no 

Exército e Força Aérea; e (12) reforçar da oferta de certificação formativa e profissional. 
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 DOS MOTIVOS DE INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS 

PORTUGUESAS 

Tendo como referência o modelo I/O de Moskos (1977, 1986), a análise dos estudos 

revistos sugere que os motivos que conduzem ao ingresso nas FFAA Portuguesas 

em RV/RC, enquanto tópicos de análise de nível micro, são complexos e caraterizam-

se pela sua natureza maioritariamente vocacional / institucional, embora a relevância da 

perspetiva ocupacional / instrumental pareça estar gradualmente a crescer.  

Para o estudo dos motivos que conduzem os jovens à decisão de ingresso nos ramos 

em RV/RC, a que se referem a questão derivada 5 e o objetivo específico 5, são 

utilizadas inicialmente fontes secundárias, recorrendo-se a vários estudos já revistos. 

Posteriormente, esta informação é cotejada com o material empírico recolhido através 

de inquéritos por entrevista, junto de entidades na área da gestão de recursos humanos 

dos ramos, e por questionário, aplicado a oficiais dos quadros permanentes e a militares 

RV/RC em prestação de serviço. 

As asserções metodológicas decorrentes do trabalho empírico são coerentes com o 

enunciado da proposição de investigação correspondente, em que se sugere que os 

motivos de ingresso nas FFAA Portuguesas em RV/RC refletem uma ligeira prevalência 

da perspetiva institucional (vocacional) em relação à perspetiva ocupacional (P.I. 5), 

confirmando na generalidade os resultados dos estudos mais recentes que foram 

revistos78. Porém, alguns autores considerem que faz pouco sentido separar as duas 

dimensões (e.g., Caforio, 1998; Pica, 2004; Segal, 1986). 

Os motivos de ingresso de natureza vocacional estão associados à Instituição, à 

atratividade das “atividades” e “missões das FFAA”, à sua “cultura” e às “caraterísticas 

da vida e profissão militar”, ao serviço da pátria / país, ao desafio e aventura e à 

possibilidade de conhecer novos lugares. Os “motivos de natureza ocupacional / 

instrumental”, independentemente do escalonamento entre os três ramos, centram-se: 

(1) na importância crescente da remuneração (salário); (2) na segurança profissional, 

associada à âncora “segurança e estabilidade” e justificada na procura de um “emprego 

garantido”, “estabilidade profissional” e “estabilidade familiar”; (3) a possibilidade de 

obter formação profissional e prosseguir os estudos; (4) a hipótese de aceder aos 

                                            
78 Há, no entanto, estudos (e.g., DGRDN, 2017) onde se conclui que, embora exista prevalência na cotação 
que os militares atribuem aos motivos de natureza vocacional, os motivos de natureza instrumental / 
ocupacional têm, estatisticamente, maior valor explicativo. 
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quadros permanentes das FFAA; (5) a possibilidade de beneficiar de incentivos 

atrativos, de outas regalias e do estatuto social; e (6) a obtenção de outras experiências.  

Da análise da realidade de outros países é possível perceber que, não obstante uma 

atitude de algum afastamento em relação às questões de defesa de cada país, as 

razões que levam os jovens a ingressar nas respetivas FFAA decorrem do “prestígio 

social”, de se tratar de uma oportunidade de “emprego bem remunerado” e, em alguns 

casos, do nível de “qualificação” e “empregabilidade” obtidos na passagem pelas fileiras. 

Várias medidas de intervenção e desafios a enfrentar sugeridos pelos participantes 

para ultrapassar ou mitigar os problemas diagnosticados no âmbito dos motivos de 

ingresso são comuns a outros tópicos de investigação. Destacam-se: (1) reforçar a 

imagem de marca relativa à distintividade da vida militar, à prestação de serviço ao país 

e ao desafio que constituem as missões das FFAA; (2) melhorar a atratividade e a 

competitividade externa e interna da carreira militar (progressão e retribuição); (3) 

aperfeiçoar a estratégia de comunicação com o mercado de trabalho, em termos de 

mensagem (e.g., valores; missão institucional; oferta de trabalho) e dos meios utilizados 

(tradicionais e não tradicionais), com particular aposta nas redes sociais, youtube e 

aplicações para smart phone; (4) melhorar a divulgação sobre as FFAA e a atividade 

militar e o acolhimento inicial; (5) melhorar a coerência e a integração das atribuições e 

responsabilidades individuais e das equipas envolvidas no recrutamento, prevendo 

formação especializada para os intervenientes; (6) definir melhor os públicos-alvo; e (7) 

continuar a desmaterializar o processo de recrutamento. 

 DOS MOTIVOS DA SAÍDA PREMATURA 

Como atrás ficou descrito, as FFAA Portuguesas têm demonstrado uma capacidade de 

retenção reduzida em relação aos militares contratados. A influência que tem sido 

exercida para motivar estes militares a manterem-se nas fileiras tem-se circunscrito, 

quase exclusivamente, à aplicação, incompleta, do regime de incentivos, cuja utilização, 

na maioria das suas áreas de atuação, tem sido condicionada pela exiguidade dos 

sucessivos orçamentos atribuídos às FFAA e pela dificuldade em certificar, nos termos 

do SNQ, os cursos ministrados e a experiência adquirida em contexto militar. 

A avaliação da evolução dos motivos que conduzem a saídas prematuras das FFAA 

por parte dos militares RV/RC (tidos como tópicos de análise de nível micro), prende-

se com a questão derivada 6 e o objetivo específico 6, para o que o investigador 
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recorre a fontes secundárias (e.g., estudos anteriores; estatísticas e outros documentos 

internos dos ramos das FFAA) e fontes primárias (entrevistas e/ou questionários, 

aplicados em todas as fases do trabalho de campo). 

As principais asserções metodológicas permitem corroborar as três proposições de 

investigação estabelecidas no Capítulo 9 para este tópico de pesquisa: (1) os motivos 

que conduzem à saída prematura dos militares RV/RC prendem-se, primariamente, com 

fatores de natureza ocupacional / instrumental (P.I. 6.1); (2) podem estar associados a 

expetativas não correspondidas que, no limite, conduzem a uma perceção de quebra do 

contrato psicológico (P.I. 6.2); e (3) condicionam o funcionamento das FFAA, bem como 

o retorno do investimento efetuado em formação (P.I. 6.3). 

O facto de os motivos de saída prematura dos militares RV/RC decorrerem, sobretudo, 

de fatores de natureza ocupacional/instrumental (com referência ao modelo I/O de 

Moskos), constitui orientação aparentemente diferente da maioria dos motivos que 

conduz ao ingresso nas fileiras das FFAA. Alguns desses fatores estão associados a 

expetativas não correspondidas, cuja gestão não resulta em acomodação ao novo 

contexto. Desses motivos destacam-se: (a) oportunidades profissionais oferecidas pelo 

mercado de trabalho externo às FFAA, tidas como “mais vantajosas” e “difíceis de 

recusar”, em contraposição com a “falta de perspetiva futura de carreira” nas FFAA; (b) 

razões associadas ao contexto organizacional, relativas a “caraterísticas do contexto 

militar”, “condições financeiras”, “condições de trabalho”, obstáculos à “valorização 

profissional” e ao “desenvolvimento na carreira” (progressão interna); (c) rutura com o 

quotidiano do cidadão comum e dificuldade de adaptação a um novo contexto com 

atividades e rotinas muito distintas; (d) “separação da família” e “amigos” mercê de 

colocações “longe de casa”; (e) aumento da “permanência nas unidades” para garantir 

“serviços de escala” diários face à “falta de pessoal”; (f) frequente discrepância entre 

“funções atribuídas” e áreas de formação; (g) restrições diárias, consideradas 

“inaceitáveis”, sobre a “utilização de tecnologias de informação e comunicação”; e (h) 

difícil acesso a “contratos de maior duração” (do regime de contrato especial) e aos 

“quadros permanentes” das FFAA. 

Os resultados da investigação sublinham, também, que, frequentemente, existe um 

“retorno incompleto do investimento” em formação, designadamente em áreas que 

exigem maior qualificação, condicionando o funcionamento das FFAA em alguns 
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serviços, pela carência de efetivos e pela perda de competências, algumas difíceis de 

recuperar num prazo reduzido, o que confirma e amplia asserções de estudos revistos. 

Da análise da realidade de outros países obtém-se que os motivos de saída prematura 

se prendem, sobretudo, com a perceção da limitada temporalidade do vínculo contratual 

para a maioria dos cidadãos que optam pelo ingresso em RV/RC e a preocupação de 

aproveitarem, em tempo, as oportunidades do mercado de trabalho externo às FFAA. A 

situação varia com os países, dado que os tempos máximos de permanência, as 

possibilidades de evolução na carreira militar e as oportunidades externas são também 

muito distintas. 

Como medidas de intervenção para aumentar a permanência nas fileiras, sugere-se: 

(1) aproximar a realidade encontrada pelos militares RV/RC da perceção inicial durante 

a candidatura, difundindo informação mais fidedigna sobre o contexto militar; (2) reduzir 

a incoerência entre áreas de formação e funções atribuídas; (3) operacionalizar, para 

mais situações, o contrato especial, aumentando os tempos de permanência e o retorno 

do investimento; (4) aproximar, o mais cedo possível, as colocações dos militares das 

áreas de residência; (5) estudar formas de aumentar as vagas de ingresso nos quadros 

permanentes; (6) reforçar a “oferta formativa” certificada das FFAA; e (7) acompanhar 

os militares na “gestão das expetativas”, através da intervenção direta da Instituição. 

 DAS ORIENTAÇÕES DE CARREIRA DOS MILITARES VOLUNTÁRIOS E 

CONTRATADOS DAS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS 

Num sentido complementar à estrutura comum dos estudos revistos, considerou-se 

importante identificar as principais orientações de carreira (vulgo “âncoras de carreira”) 

dos militares que estão a prestar serviço militar em RV/RC (análise de nível micro), 

admitindo-se que poderiam variar de acordo com o género e a categoria profissional, 

entre outras variáveis demográficas. Supletivamente, era importante perceber que 

relação poderia ser estabelecida com os motivos de ingresso (ou intenções de ingresso), 

com a manutenção nas fileiras e também com as (prováveis) saídas antecipadas. 

Esta fase do trabalho de campo está associada à questão derivada 7 e ao objetivo 

específico 7. Para recolha da informação foi utilizado um questionário, de perguntas 

fechadas e abertas, sobre uma amostra alargada de militares RV/RC dos três ramos 

das FFAA. Os resultados, inovadores em contexto militar, confirmam tendências dos 

estudos revistos e das fases de campo anteriores, corroborando as proposições de 
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investigação definidas para este tópico no Capítulo 10. Surgem, ainda, novos elementos 

de análise que ajudam a perceber melhor a problemática dos militares RV/RC. 

Uma das principais asserções metodológicas resultantes do desenvolvimento da 

pesquisa em relação a este tópico refere-se à identificação do “perfil médio” do militar 

RV/RC. Não obstante alguma dispersão (todas as âncoras definidas por Schein estão 

presentes nas orientações profissionais de todos os militares), os resultados da parte 

quantitativa da investigação indicam claramente que existe uma âncora principal 

(“Estilo de Vida”) e várias secundárias (“Segurança e Estabilidade”, “competência 

Técnica e Funcional”, “Serviço e Dedicação a uma causa” e “Puro Desafio”), variando 

as âncoras secundárias com o género e a categoria profissional. 

Os resultados mostram que existem variações na cotação atribuída às âncoras mais 

e menos valorizadas: o género feminino e a categoria de sargentos apresentam valores 

médios superiores nas âncoras mais valorizadas e inferiores nas menos valorizadas. Os 

dados não permitem determinar com rigor qual a influência das variáveis “tempo de 

serviço” e “idade” na estrutura geral de âncoras de carreira dos militares RV/RC. A 

natureza da amostra não permite estabelecer comparações entre ramos. 

Em relação aos motivos de ingresso nas FFAA, uma das áreas da parte qualitativa 

desta fase da investigação, os resultados distinguem três categorias mais relevantes – 

"Serviço e Dedicação a uma causa", “Puro Desafio” e “Segurança/Estabilidade” –, o que 

confirma, indiretamente, conclusões de estudos anteriores (de outra natureza) relativos 

à aplicação das duas orientações do modelo de Moskos, com predomínio vocacional 

dos motivos. Os resultados são sintomáticos de que parte importante da atratividade da 

função militar continua a prender-se com a “oportunidade de trabalhar em áreas que 

constituem novidade, variedade e dificuldade para lá do comum”, embora exista uma 

outra dimensão importante que representa a procura por “segurança e estabilidade” 

profissional. A “Empregabilidade”, categoria emergente, surge com papel complementar 

e mais instrumental na construção dos motivos de ingresso, ao situar a valorização 

profissional obtida em contexto militar como uma oportunidade importante, quer para 

uma continuidade nas FFAA, quer para o ulterior processo de reinserção profissional. 

Os motivos de permanência (ou de maior permanência) nas FFAA recuperam a 

âncora “Segurança / Estabilidade” e confirmam-na como a charneira no processo de 

decisão, a partir da qual os participantes estabelecem uma ligação, mais ou menos 

relevante, com as restantes categorias (âncoras). Admite-se que esta relevância se 
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prenda com a possibilidade (percebida) de um viável prolongamento do vínculo com as 

FFAA, por via de sucessivos contratos ou do ingresso nos quadros permanentes. A 

“Empregabilidade”, que volta a surgir na categorização, agora associada à “Segurança 

/ Estabilidade” e à competência “Técnica / Funcional”, poderá estar relacionada com a 

possibilidade (percebida) de aplicação nas FFAA de competências já adquiridas, e/ou 

que a sua maior permanência nas fileiras permite, de algum modo, desenvolver 

competências importantes para apoio à futura (re)inserção no mercado de trabalho 

externo às FFAA. As “Condições de Trabalho” são outra categoria emergente que, 

juntamente com o “Estilo de Vida”, têm relevância na decisão sobre a permanência, 

estando associadas às oportunidades decorrentes da aplicação do “Sistema de 

Incentivos”. Dos motivos de permanência, destaca-se também o facto de a influência 

nas saídas, em relação às categorias “Serviço / Dedicação” e “Puro Desafio” (principais 

promotores do ingresso), se reduzir à medida que aumenta o tempo nas fileiras, que 

pode ser justificado por “expetativas” sucessivamente não concretizadas e um 

progressivo “desencanto”. 

No que concerne aos motivos de saída prematura, os resultados permitem sublinhar 

quatro categorias e as correspondentes ligações entre elas: “Segurança / Estabilidade”, 

“Estilo de Vida”, “Condições de Trabalho” e “Empregabilidade” (estas duas emergentes). 

A âncora “Segurança / Estabilidade”, considerada importante na decisão de ingresso e 

de permanência nas fileiras, de forma algo paradoxal, assume valor ainda mais 

relevante nas saídas prematuras, quando os militares RV/RC percebem que os objetivos 

que estão em causa só serão concretizados fora das FFAA. “Condições de Trabalho” e 

“Empregabilidade”, com forte ligação ao “Estilo de Vida” e à “Segurança/Estabilidade”, 

são outros motivos que pesam na decisão de saída antecipada, no pressuposto de que 

o mercado de trabalho externo às FFAA oferece mais opções e melhores condições. 

A perceção dos militares RV/RC sobre o conceito de “sucesso na carreira / profissão” 

ajuda a aprofundar e a consolidar a estrutura das orientações de carreira dos militares 

RV/RC, embora introduza elementos novos. O perfil geral final, que designámos por 

“perfil profissional padrão”, pode ser sinteticamente definido por uma perceção de 

procura e/ou aceitação de: (1) “Segurança / Estabilidade” profissional e financeira, com 

reduzida variação de áreas funcionais; (2) equilíbrio entre necessidades pessoais, 

familiares e profissionais, com reduzida mobilidade geográfica, preferencialmente junto 

da família / grupo social mais próximo (“Estilo de Vida”); (3) valor simbólico, vocacional 

e operacional do serviço militar e contributo útil para ajudar a resolver problemas sociais 
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(“Puro Desafio” e “Serviço / Dedicação” a uma causa); (4) trabalho que permite aplicar 

competências “Técnicas / Funcionais”, adquiridas ou desenvolvidas em contexto 

militar, na área da especialidade; (5) reduzida atratividade por atividades e/ou 

responsabilidades de direção (competência de “Gestão Geral”); (6) Realização pessoal 

e profissional e Reconhecimento extrínseco, por pares, chefias e comunidade; e (7) 

Carreira Militar como uma forte possibilidade de realização e de obtenção de sucesso 

profissional, mas na ótica de um vínculo contratual de longa duração. 

Admitindo-se que o conhecimento das orientações de carreira dos militares RV/RC 

constitui um elemento determinante para uma melhor gestão, mais personalizada, cabe 

à organização militar o papel principal na sua concretização, conciliando objetivos, a 

partir de práticas de recursos humanos mais adequadas e da criação de condições 

de acolhimento, acompanhamento, trabalho e habitabilidade, congruentes com as 

necessidades da passagem dos cidadãos pelas fileiras das FFAA. 

 CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

NACIONAL E DAS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS NO 

PROCESSO DE REINSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 

O processo de reinserção dos ex-militares RV/RC é a terceira dimensão estudada nesta 

investigação, fechando o ciclo da passagem dos cidadãos pelas fileiras das FFAA. A 

perceção de que o sucesso do processo de reinserção pode ter reflexos positivos no 

recrutamento e na retenção, levou, mais recentemente, o MDN e os ramos a atribuírem 

maior dedicação a esta dimensão, surgindo vários programas e projetos destinados a 

apoiar os militares RV/RC que saem das fileiras. Não obstante estes projetos, os 

constrangimentos financeiros têm recorrentemente condicionado a sua concretização. 

O estudo das dificuldades inerentes ao processo de reinserção socioprofissional dos ex-

militares, que insere a análise deste tópico de investigação nos níveis macro, meso e 

micro, está articulado com a questão derivada 8 e o objetivo específico 8. Para a sua 

concretização, recorre-se a fontes secundárias (e.g., estudos anteriores; estatísticas e 

documentos internos dos ramos) e primárias (entrevistas e questionários aplicados a 

chefias militares e a quadros intermédios e subalternos). Os resultados da fase empírica 

consolidam a perceção obtida na fase exploratória e na posterior análise documental, 

confirmando, na generalidade, a proposição de investigação definida para este tópico 

de pesquisa: O MDN e as FFAA Portuguesas têm demonstrado uma limitada 
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capacidade de intervenção no apoio à reinserção social e profissional dos ex-militares 

RV/RC, sendo esta intervenção agravada por constrangimentos orçamentais (P.I. 8). 

Da investigação emergem, como mais relevantes, cinco aspetos que foram explorados 

em termos de diagnóstico e de geração de soluções possíveis: (1) a capacidade de 

intervenção no apoio à reinserção; (2) as entidades envolvidas na reinserção; (3) a 

operacionalização do apoio; (4) as iniciativas recentes; e (5) o sistema de incentivos. 

Em relação à capacidade de intervenção no apoio à reinserção dos ex-militares 

RV/RC, avaliada em termos globais, a investigação aponta para algumas limitações na 

sua concretização. Não obstante o importante incremento mais recente, a atuação do 

MDN e dos ramos tem sido insuficiente. Embora cerca de 22% dos inquiridos 

(consultados na segunda fase do trabalho empírico) esteja convicto de que a estratégia 

está “bem delineada”, e é “adequada” e “suficiente”, 45% de participantes sustentam 

que existe uma “capacidade limitada”, em relação ao que indicam a existência de alguns 

constrangimentos, como: deficiente coordenação e articulação entre as várias entidades 

e os agentes envolvidos no processo; atuação pouco eficaz; reduzida certificação da 

formação; e muito limitado ingresso em órgãos do Estado após o serviço militar. 

Das entidades envolvidas na reinserção destacam-se o CIOFE (enquanto estrutura do 

MDN dedicada ao apoio à transição para a vida civil) e alguns órgãos da estrutura dos 

ramos, geralmente comuns a outras atividades no âmbito da gestão de pessoal. 

Pontualmente existem nos ramos órgãos diretamente dedicados à reinserção (e.g., 

CEDOP/Marinha – Comissão Eventual para Desenvolvimento das Oportunidades 

Profissionais; UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Ativa). Não obstante uma evolução 

positiva em termos de programas e projetos dedicados à causa da reinserção, o CIOFE, 

não parece ter orçamento suficiente nem massa crítica para acorrer a todas as situações 

no âmbito das várias áreas de intervenção, impondo-se um reforço orçamental e uma 

colaboração mais próxima com os ramos. Porém, nos ramos não parecem estar a ser 

atribuídos recursos humanos suficientes para o processo de reinserção. Aqueles que 

existem não estão dedicados exclusivamente a esta missão e, por norma, não têm 

qualificações específicas que suportem o seu desempenho, aspetos que importa corrigir 

para melhorar os resultados. Um outro aspeto crítico decorre do reduzido conhecimento 

geral que existe entre os militares (inclusivamente do quadro permanente) sobre a 

existência do CIOFE e do seu papel no processo de reinserção. A falta de envolvimento 

de outros ministérios e da sociedade civil (e.g., tecido empresarial) é outra falha 
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apontada pelos participantes, embora nos últimos dois anos se tenham multiplicado os 

protocolos com entidades externas para melhorar a transição.  

A operacionalização do apoio à reinserção, cuja coordenação está atribuída ao 

CIOFE, apresenta-se aos olhos dos inquiridos como uma “matriz transacional” cujo 

modelo está “desatualizado” e é “pouco atrativo”, com reduzido “nível de articulação” 

entre entidades participantes, com falhas de qualidade na “divulgação” (Santos & 

Sarmento, 2019d, p. 23). Os resultados sublinham também uma forte “influência 

externa” (e.g., “ação política”; “concorrência” e “dinamismo” do mercado de trabalho), o 

que condiciona a aplicação dos instrumentos de reinserção. Como principais 

consequências referem-se: (1) uma elevada percentagem de militares contratados sai 

das FFAA sem qualquer alternativa profissional assegurada; (2) quem tem um projeto 

profissional futuro, maioritariamente, pretende a sua integração nas FFAA ou na função 

pública (casos dos militares contratados da Marinha e da Força Aérea) e nas forças de 

segurança (caso dos militares contratados do Exército); (3) a “acessibilidade dos apoios” 

é francamente favorável aos residentes nos maiores centros urbanos; (4) a 

empregabilidade externa é limitada, dado o reduzido número de cursos com certificação 

completa, em linha com o SNQ e o CNQ; e (5) os ex-militares RV/RC têm estado sujeitos 

a longos períodos de “inatividade profissional” após a saída das fileiras das FFAA. 

O elevado número e variedade de iniciativas recentes do MDN, em colaboração com 

os ramos, atesta a importância que, recentemente, tem sido atribuída ao processo de 

reinserção. Aos protocolos com organizações externas, públicas e privadas, juntam-se 

sessões de esclarecimento nas unidades, ações de formação com aplicação na vida 

civil em diversas áreas de atividade, programas ad hoc (e.g., “Start Up Defesa” para o 

empreendedorismo; “Qualifica+”; “Defesa Empreende”). Os resultados da presente 

investigação comprovam, no entanto, que as iniciativas têm que ser conhecidas da 

generalidade dos militares, o que não acontece, e ampliadas a nível nacional, com maior 

participação dos ramos. 

Em relação ao sistema de incentivos, as versões anteriores não se constituíram em 

verdadeiro instrumento de apoio à empregabilidade (valorização humana, cívica e 

técnica) e à inserção dos militares contratados no mercado de trabalho externo às FFAA, 

quer devido a restrições orçamentais, quer por incapacidade de os ramos aplicarem 

algumas medidas previstas nos diplomas (algumas ficaram mesmo por regulamentar). 

A versão de 2018, cujo foco se situa no incremento de qualificações escolares e 
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profissionais em prol da empregabilidade, pode correr risco semelhante caso não sejam 

alteradas as condições para a sua aplicação plena. Considera-se crítico que uma 

elevada percentagem de militares dos quadros permanentes, inquiridos na segunda 

fase de campo (cerca de 25%), desconheça ou não conheça bem as possibilidades 

oferecidas pelo sistema de incentivos na reinserção dos ex-militares RV/RC. É maior 

esta incidência nos militares dos primeiros postos de carreira, aqueles que mais 

diretamente lidam com os RV/RC. 

Os participantes que abordam o sistema de incentivos destacam quatro grandes áreas 

que devem ser melhoradas, o que corrobora os diagnósticos elaborados pelo MDN e 

pelos ramos: (1) perspetiva de carreira nas FFAA; (2) apoio na reinserção; (3) 

competitividade na vertente financeira em relação ao mercado de trabalho externo às 

FFAA; e (4) certificação escolar e profissional. 

A análise da realidade de outros países centra-se na estruturação do apoio e na sua 

operacionalização. A responsabilidade cabe aos ramos das FFAA ou é partilhada com 

o ministério da defesa, com base em programas ad hoc que orientam e encaminham 

profissionalmente os ex-militares. A Espanha, a França e o Reino Unido têm o apoio 

centralizado, existindo órgãos especializados, com estrutura e missão idênticos ao 

CIOFE, dedicados ao planeamento e coordenação das atividades. Há outras entidades, 

públicas e privadas, e sistemas de apoio complementares que, mediante protocolos, 

promovem o acolhimento dos ex-militares. Nos casos de Espanha e França há 

acompanhamento personalizado, com ligação aos centros de formação profissional e a 

outras instituições, utilizando as áreas de “informação”, “orientação profissional”, 

“formação” e “empregabilidade”. O apoio à certificação académica e profissional é 

preocupação particular em Espanha (e.g., no âmbito do nível quatro do QEQ para a 

aprendizagem ao longo da vida). Outra área de preocupação, na generalidade dos 

países, prende-se com a reserva de vagas para acesso à administração pública e às 

forças e serviços de segurança, já previsto nos respetivos quadros normativos. 

Como principais medidas de intervenção a nível nacional para promover uma maior 

capacidade de intervenção e de concretização em escala, referem-se: (1) melhorar a 

divulgação dos mecanismos existentes e definir configurações complementares; (2) 

reforçar as capacidades do CIOFE, em coordenação com os ramos; (3) preparar 

antecipadamente os militares RV/RC para a saída e prever o “acompanhamento” dos 

militares pelos ramos e a partir de “acordos e protocolos” com organismos do Estado e 
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o tecido empresarial; (4) incrementar a certificação escolar e profissional; (5) aumentar 

as qualificações dos militares menos escolarizados, geralmente com predisposição 

inferior para melhorar as suas aptidões; (6) prevenir a certificação profissional dos 

militares que desempenham funções sem uma ligação direta ao CNQ (e.g. armas 

combatentes); (7) obter o reconhecimento da experiência profissional nas FFAA; (8) 

prever uma maior reserva de vagas para ingresso nas forças e serviços de segurança 

e na função pública; (9) melhorar a “articulação” entre órgãos e agências envolvidos na 

reinserção dos ex-militares, apoiada num sistema integrado de gestão. 

 ANÁLISE SWOT AO PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DAS 

FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS E ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO 

A análise estratégica permite, em relação ao diagnóstico e à geração de soluções, 

sistematizar e identificar, em relação aos contextos interno (perspetiva meso) e externo 

(perspetiva macro), as fraquezas (pontos fracos) e as ameaças, a proteger e a mitigar, 

e as potencialidades (pontos fortes) e oportunidades, a consolidar e explorar (Hong, 

2006). Apresentam-se os resultados de uma análise SWOT e assume-se a necessidade 

de identificar “ações estratégicas” (Oliveira, 2009) que contribuam para aumentar a 

consciência e o sucesso organizacional (Mintzberg, 2004) em relação ao modelo de 

profissionalização das FFAA Portuguesas. 

Este exercício, de análise e síntese, centra-se no posicionamento das FFAA, com 

referência ao mercado de trabalho, e na gestão dos efetivos que passam pelas fileiras 

nas formas de serviço militar RV/RC. Abarca, por isso, as dimensões recrutamento, 

retenção e reinserção após o termo do vínculo contratual com as FFAA. Pretende-se, 

desta forma, com a análise SWOT, tal a conceção de Kotler (1996), obter uma perceção 

integrada sobre as variáveis que podem (forças ou potencialidades e fraquezas ou 

vulnerabilidades) e não podem (oportunidades e ameaças) ser controladas e geridas 

pela organização, utilizando, para o efeito, estratégias diferentes. 

A posterior transformação da análise SWOT em estratégias de intervenção decorre do 

cruzamento entre potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças, resultando 

numa “matriz SWOT cruzada”, a partir do que se procura maximizar as potencialidades, 

aproveitar as oportunidades e mitigar o impacto negativo das fraquezas e das ameaças. 

 

http://blog.luz.vc/como-fazer/swot-cruzada/
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 ANÁLISE SWOT 

Da totalidade das potencialidades / pontos fortes (P), fraquezas / pontos fracos (F), 

ameaças (A) e oportunidades (O) obtidos da investigação, foram selecionados apenas 

os mais relevantes, sem a pretensão de sermos exaustivos. Na construção da matriz de 

análise foi considerado o mesmo número para cada grupo, 14, de forma a proporcionar 

maior equilíbrio na exploração dos respetivos fatores críticos.  

Na Ilustração 49 apresenta-se, de forma abreviada, a matriz com os principais fatores 

(“fatores críticos”) associados a cada uma das quatro áreas que foram objeto da análise 

SWOT, cujo desenvolvimento pode ser consultado no Apêndice L.
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Ilustração 49 - Matriz SWOT dos resultados da investigação. (Construção nossa).
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 ASPETOS A EXPLORAR E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

Da análise SWOT resulta um conjunto de aspetos a explorar no âmbito da ligação das 

FFAA ao mercado de trabalho, em relação à prestação de serviço militar em RV/RC e 

às dimensões recrutamento, retenção e reinserção. 

A opção de associar aos resultados da matriz da Ilustração 49 algumas estratégias de 

intervenção, transforma aquele instrumento de planeamento numa “ferramenta de 

ação” em relação às dimensões referidas recrutar (R1), reter (R2) e reinserir (R3). 

Assim, a “matriz SWOT cruzada” resultante combina os quatro tipos de fatores, de forma 

a obter vantagens e reduzir os riscos para a organização militar. 

Embora o projeto de intervenção faça referência concreta à generalidade das 

estratégias que resultam da análise SWOT cruzada, realçam-se, a título de exemplo, 

cinco estratégias sobre cada combinação, como se assinala no Quadro 44 e se 

apresenta de seguida sumariamente. 

Quadro 44 - Exemplos de estratégias de intervenção sobre o processo de profissionalização das FFAA Portuguesas. 

 

Fonte: Construção nossa. 

Algumas das estratégias sobrepõem-se parcialmente, como se torna observável na 

análise que de seguida se apresenta sobre cada caso, o que é sintomático da respetiva 

importância e da interdependência em relação às restantes estratégias de intervenção, 

e, consequentemente, da necessária integração em relação à sua operacionalização. 
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1) P2/3/4/8/9/10/11/13/14 versus  O1/2/3;
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5) P8/9/10/11/12/13/14 versus  O4/5/7/8/11/12/14.

ESTRATÉGIAS "FO":

1) F1/2/5/9 versus  O1/2/3;

2) F1/3/4/5/8/9/12/14 versus  O4/8/11/12/13;

3) F5/9 versus  O1/2;
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ESTRATÉGIAS "PA":

1) P2/3/8/10/12/13/14 versus  A4/7/8/9/13;

2) P3/8/10/13 versus  A1/4/9;

3) P1/2/3/4 versus  A5/8/9/10;

4) P1/2/3/4 versus  A11/12/13;

5) P5/6/10/12/13 versus  A14.

ESTRATÉGIAS "FA":

1) F1/9/12/14 versus  A1/2/3/7;

2) F2/5/9 versus  A6/7;

3) F5/9/12/14 versus  A14;

4) F1 versus  A11/13/14;

5) F1/4/9/13/14 versus  A2/3/7.
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 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO “POTENCIALIDADES E 

OPORTUNIDADES” 

As estratégias “Potencialidades e Oportunidades” (PO), de natureza “ofensiva”, 

procuram o desenvolvimento organizacional ao combinar potencialidades internas 

(pontos fortes) e oportunidades externas, para obter vantagens competitivas. Realçam-

se as seguintes estratégias: 

1) Divulgar e fortalecer a “marca do empregador” (P2/3/4/8/9/10/11/13/14) junto 

de nichos do mercado de trabalho em expansão (O1/2/3): esta estratégia resulta 

do cruzamento dos fatores críticos que constituem a marca do empregador (ME), 

com a abertura a novos mercados de recursos humanos e o reforço dos existentes 

(e.g., abertura a cidadãos com escolaridade inferior ao 9.º ano; com idade superior 

a 24 anos; eventual abertura a cidadãos oriundos de outros países; maior aposta 

nas candidaturas do género feminino); 

2) Reforçar a “marca do empregador” e a oferta de trabalho (P2/3/4/8/9/10/11/13/ 

14) a partir da diversificação das fontes e dos formatos de divulgação 

(O6/9/10/14): resulta do cruzamento dos fatores críticos que constituem a marca do 

empregador com as possibilidades existentes à disposição das FFAA (e.g., uso 

intensivo da internet e das redes sociais; papel a atribuir a familiares, amigos e 

professores; ação direta dos próprios militares RV/RC junto das populações nas 

suas áreas de residência; alargamento dos objetivos definidos para o DDN); 

3) Utilizar as possibilidades proporcionadas pelo novo quadro de incentivos e 

de contrato especial (P8/9) para melhorar a segurança e a estabilidade 

profissional em contexto militar (O11/12/13): resulta do cruzamento de fatores 

que permitem aumentar o tempo de permanência nas fileiras dos ramos das FFAA, 

respondendo à relevância da âncora “segurança/estabilidade”, com recurso às 

possibilidades previstas nos novos regimes de incentivos e de contrato especial 

(e.g., prolongar os contratos até 18 anos de serviço em algumas especialidades; 

aumentar a reserva de vagas para ingresso nos quadros permanentes dos ramos). 

4) Apostar na certificação escolar e profissional (P8/10/13/14), com recurso a 

competências residentes e a relações protocoladas (O4/7/8/11/14): resulta da 

formação proporcionada em contexto militar e/ou das condições criadas para o 

efeito através de protocolos, no sentido da obtenção de uma dupla certificação 

(escolar e profissional), a qual pode ser igualmente de “duplo uso”, para utilização 

nas FFAA e para a reinserção no mercado de trabalho externo às FFAA; 
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5) Operacionalizar os novos diplomas de incentivos e de contrato especial em 

toda a sua extensão (P8/9/10/11/12/13/14 versus O4/5/7/8/11/12/14): decorre das 

facilidades normativamente previstas nesses diplomas e da forma como são 

operacionalizadas as diferentes medidas de apoio ao recrutamento, à retenção e à 

reinserção em todas as áreas de intervenção legalmente previstas e em toda a sua 

extensão, para além dos fatores que permitem aumentar o tempo de permanência; 

 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO “POTENCIALIDADES E 

AMEAÇAS” 

Com as estratégias “Potencialidades e Ameaças” (PA) utilizam-se os pontos fortes 

para diminuir as ameaças ou mitigar os seus efeitos, procurando manter a atividade 

organizacional intacta ou com o mínimo de constrangimentos: 

1) Utilizar a oferta interna de apoio social à reinserção (P2/3/8/10/12/13/14) para 

melhorar a competitividade da carreira militar (A4/7/8/9/13): resulta da 

exploração das disposições legais previstas no novo quadro de incentivos e do 

apoio social proporcionado aos militares e familiares decorrente da “condição de 

militar”, distinguindo das condições oferecidas por um emprego comum;  

2) Reforçar a oferta técnico-profissional diferenciada e a formação humana e de 

cidadania proporcionadas pelas FFAA (P3/8/10/13) para melhorar a 

competitividade da carreira militar face à concorrência (A1/4/9): subsidiária da 

estratégia anterior, resulta da oferta distintiva em formação técnica, tecnológica e 

comportamental que pode estar disponível em contexto militar, versus a oferta 

concorrente, com reflexos positivos na posição das FFAA no mercado de trabalho 

externo às FFAA e na perceção dos jovens (representações sociais profissionais); 

3) Utilizar a especificidade da oferta de trabalho das FFAA no mercado nacional 

(P1/2/3/4) para justificar e recomendar superiormente (perante a tutela) uma 

revisão da grelha salarial dos militares da categoria de praças (A5/8/9/10): 

refere-se às caraterísticas ímpares da oferta e às exigências laborais e de carreira 

nas FFAA face à concorrência (e.g., forças e serviços de segurança; função pública; 

emprego comum) e à degradação de vencimentos em relação ao ordenado mínimo; 

4) Valorizar institucionalmente a função militar (P1/2/3/4), justificando (perante a 

tutela) um reforço dos orçamentos anuais e uma redução das cativações, bem 

como um aumento dos efetivos autorizados em RV/RC (A11/12/13): a 

combinação destes fatores permite manter as FFAA como importante empregador, 
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de matriz estatal e referência nacional, e consolidar a capacidade de desempenho 

das missões nacionais e internacionais que são determinadas superiormente; 

5) Apoiar os processos de recrutamento e de reinserção socioprofissional 

(P5/6/10/12/13) num sistema integrado de informação e gestão (A14): resulta 

da partilha entre ramos e MDN de sistemas tecnológicos, de bases de dados e de 

estruturas orgânicas permanentes e temporárias dedicadas ao recrutamento e à 

certificação escolar e profissional para apoio à transição para o mercado de trabalho 

externo às FFAA, permitindo obter uma perspetiva integrada e maior eficiência; 

 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO “FRAQUEZAS E 

OPORTUNIDADES” 

As estratégias “Fraquezas e Oportunidades” (FO) procuram analisar e ultrapassar 

os pontos fracos (ou fraquezas) pela utilização das oportunidades externas, de forma a 

fazer crescer / reforçar a organização. Realçam-se as seguintes combinações: 

1) Responder às dificuldades de recrutamento e carência de efetivos RV/RC nas 

FFAA (F1/2/5/9), com recurso a nichos do mercado de trabalho em expansão 

(O1/2/3): refere-se à necessidade de revisão e de flexibilização das políticas de 

recrutamento e condições de acesso em relação aos universos que não têm sido 

utilizados (< 9.º ano; > 24 anos), ao aumento do ingresso de mulheres, ao recurso 

de forma controlada de estrangeiros nacionalizados, bem como de um crescendo 

de cidadãos jovens desempregados devido à pandemia provocada pela COVID19; 

2) Melhorar o conhecimento, rigoroso, da realidade militar (F1/3/4/5/6/8/9/12/14) 

de forma a reduzir a diferença entre as expetativas e a realidade encontrada 

(O4/8/11/12/13): tem por finalidade definir políticas assertivas de divulgação da 

oferta de trabalho e da realidade militar, para evitar saídas antecipadas das fileiras 

decorrentes de expetativas frustradas após os primeiros contactos com o contexto 

militar, com origem em informação não fidedigna ou incompleta;  

3) Flexibilizar as condições de acesso aos ramos das FFAA e adaptar os perfis 

iniciais (F5/9) sobre os universos já recrutáveis e extensão a outros universos 

(O1/2): destina-se a rever e adaptar os perfis de seleção para ingresso nos ramos 

das FFAA (e.g., exigências físicas), para reduzir a atrição em algumas áreas 

funcionais, assumindo a possibilidade da existência de “eventos introdutórios” e de 

serem efetuados testes definitivos numa fase posterior da seleção (e.g., durante o 

curso inicial de formação), antes do ingresso definitivo nas fileiras; 
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4) Aumentar o retorno do investimento dos militares RV/RC que ingressam nas 

FFAA (F10), tirando partido das novas versões dos regimes de incentivos e 

de contrato especial (O11/12/13): destina-se a criar medidas para aumentar os 

tempos médios de permanência, para aumentar o retorno (ROI) do investimento em 

formação e treino e responder, simultaneamente, ao valor atribuído pelos militares 

RV/RC à âncora de carreira “segurança e estabilidade” profissional; 

5) Melhorar a oferta escolar e profissional certificada (F11) com recurso a 

capacidades residentes e relações protocoladas (O4/7/8/11/14): esta estratégia 

responde às expetativas dos cidadãos que procuram nas FFAA (ou através delas) 

maior valorização escolar e profissional, requerendo condições para a continuação 

dos estudos e o reconhecimento e certificação da experiência profissional obtidas 

em contexto militar; recorre a competências residentes nos ramos das FFAA e à 

celebração de protocolos com entidades formadoras nacionais. 

 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO “FRAQUEZAS E AMEAÇAS” 

Com as estratégias “Fraquezas e Ameaças” (FA) procura-se, numa perspetiva 

“defensiva”, de proteção e sobrevivência, evitar, de algum modo, os efeitos negativos 

que são decorrentes do cruzamento entre fraquezas internas e ameaças externas, 

designadamente através de relações protocoladas, reestruturações orgânicas e de 

processo, cedências em áreas não essenciais, entre outras formas: 

1) Melhorar o acolhimento inicial e responder às expetativas dos cidadãos que 

procuram as FFAA (F1/9/12/14), proporcionando uma adaptação progressiva 

ao contexto militar (A1/2/3/7): esta estratégia destina-se a mitigar o impacto inicial 

causado pelo confronto entre as particularidades do contexto militar e as rotinas do 

dia-a-dia do cidadão comum, de forma a reduzir a atrição inicial e proporcionar uma 

adaptação progressiva com base numa gestão de expetativas sem ruturas, 

ajudando a criar representações sociais de natureza profissional mais favoráveis; 

2) Aumentar a capacidade de obtenção de efetivos para os RV/RC (F2) a partir 

da revisão das condições de candidatura e dos perfis de seleção (F5/9), de 

forma a compensar o enfraquecimento da base de “recrutamento natural” (A6) 

e a crescente fragilidade dos perfis dos candidatos (A7): destina-se a responder 

à escassez e reduzida qualidade média de candidatos, a partir de uma revisão e 

adaptação de algumas das condições de candidatura (e.g., universos de acesso 
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assinalados em O1/2/3) e de um ajustamento dos perfis de seleção para acesso 

aos ramos das FFAA, consoante as especialidades / áreas funcionais de destino 

(e.g., armas combatentes; componentes de apoio; serviços administrativos), como 

resposta a alterações definitivas (ou tendências) observadas nos perfis médios dos 

candidatos (e, g., em termos de aptidão física e de acuidade visual e auditiva); 

3) Melhorar o conhecimento e o acompanhamento dos jovens após o ingresso, 

designadamente sobre a carreira, o salário, as infraestruturas e as condições 

de trabalho, para obviar a diferenças de perceção (F8/8/11/12/13), com o apoio 

de um sistema de gestão (A4/5/14): destina-se a garantir que os candidatos 

conhecem, de forma continuada após o ingresso, as condições profissionais reais 

que são proporcionadas pelo contexto militar, com eventual recurso a um sistema 

de informação integrado e partilhado pelos ramos e de acesso aos militares RV/RC, 

para facilitar o seu acompanhamento em termos de informação atualizada sobre 

desempenho, gestão das expetativas e evolução das perspetivas profissionais; 

4) Mitigar as consequências que resultam dos pontos fracos decorrentes de uma 

deficiente operacionalização do quadro legal em vigor (F1), prevendo um 

aumento do grau de execução do regime de incentivos e do contrato especial, 

com a correspondente monitorização das realizações (A11/13/14): esta 

estratégia destina-se a garantir a operacionalização atempada e completa dos 

conteúdos dos novos diplomas de incentivos e de contrato especial, prevendo a 

regulamentação, em tempo, das disposições legais que ficaram em aberto e que 

carecem de legislação complementar; destina-se, igualmente, suportar as 

realizações em supervisão de proximidade e em sucessivos orçamentos anuais 

com capacidade para apoiar as aplicações que carecem de disponibilidade 

financeira para a sua concretização; 

5) Aprofundar o conhecimento sobre as caraterísticas e particularidades das 

novas gerações de cidadãos e estudar formas de captar as suas preferências 

e aproveitar as respetivas competências em favor das FFAA, mitigando os 

correspondentes pontos fracos e as ameaças associados às vulnerabilidades 

(F1/4/9/13/14 versus A2/3/7): esta estratégia refere-se à aceitação dos desafios 

inerentes aos atributos das novas gerações e às correspondentes orientações de 

carreira, tirando o melhor aproveitamento das respetivas competências e das 

capacidades emergentes, designadamente tecnológicas e multifuncionais. 
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13. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo procede-se inicialmente a uma retrospetiva sobre as grandes linhas do 

procedimento metodológico, revisitando-se, para o efeito, a estrutura, o procedimento 

teórico e prático, os instrumentos e técnicas de recolha, bem como o tratamento dos 

dados. Posteriormente, apresentam-se as asserções metodológicas mais relevantes, 

com referência à questão central e aos objetivos gerais da investigação. Confirmando 

a perspetiva aplicada da pesquisa, propõe-se de seguida, um esboço de projeto de 

intervenção sobre o atual modelo de prestação de serviço militar em RV/RC, que se 

pretende capaz de fomentar a consolidação do processo de profissionalização das 

FFAA Portuguesas, cuja utilidade e envolvimento interinstitucional situam o objeto de 

estudo muito para além das fronteiras castrenses. Avalia-se, depois, a qualidade da 

pesquisa desenvolvida, os pontos fortes e principais limitações, bem como o contributo 

da investigação para o conhecimento teórico e prático. Por fim, faz-se alusão a futuras 

pesquisas, como resposta a limitações da presente investigação e como complemento 

a uma perceção ainda mais completa dos problemas prementes e da sua resolução. 

 RETROSPETIVA SOBRE O PROCEDIMENTO METODOLÓGICO TEÓRICO 

E PRÁTICO ADOTADO NA INVESTIGAÇÃO 

Nesta secção revisita-se a dimensão metodológica da investigação, procedendo-se a 

uma retrospetiva sobre o procedimento metodológico teórico e prático, os instrumentos 

e as técnicas de recolha da informação e as formas de tratamento dos dados, bem como 

o procedimento seguido nas várias fases do trabalho de campo. 

Na revisão teórica e empírica analisaram-se conceitos estruturantes da investigação 

e teorias com utilidade para a componente prática da pesquisa e recorreu-se à análise 

de um corpus documental específico constituído por alguns diplomas legais que 

estruturam o serviço militar em RV/RC em Portugal. Analisaram-se algumas estatísticas 

organizadas por entidades nacionais acreditadas e os principais estudos dos ramos, do 

MDN e de alguns investigadores independentes, cujos dados foram reconfigurados e 

sistematizados em novos quadros e gráficos. Nas três fases do trabalho de campo 

recorreu-se, no processo de amostragem e instrumentação, a vários universos (e.g., 

dirigentes e especialistas, militares e civis, em recursos humanos; chefias diretas e 

intermédias; militares RV/RC) e a diversos instrumentos para a recolha e a análise do 
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material empírico, como adiante se detalha. Aos dados teóricos e empíricos sobre o 

contexto português junta-se uma análise de modelos e experiência de outros países, 

a partir do que se procuram outras formas de abordagem da problemática dos militares 

contratados a prazo.  

As opções metodológicas adotadas para o desenvolvimento da parte prática da 

investigação (e.g., estratégias de investigação; desenhos de pesquisa; instrumentos de 

recolha e de análise de dados documentais e de material empírico), foram apresentadas 

e justificadas com base no objeto e nos objetivos da investigação, em coerência com o 

posicionamento epistemológico e ontológico definido para o investigador (aproximação 

ao construtivismo e interpretativismo). Embora existam variações, como posteriormente 

se explicita, em relação a cada fase do trabalho de campo, assume-se como opção geral 

a utilização de uma estratégia de investigação mista, com pendor mais qualitativo 

dada a necessidade em obter-se uma compreensão mais abrangente, aprofundada e 

operacional sobre a complexidade e algumas particularidades do objeto de estudo. A 

investigação concretiza-se sobre um estudo de caso, enquanto desenho de pesquisa, 

combinando os contextos da descoberta e da prova e raciocínios indutivo e dedutivo, 

com balanceamento abdutivo em prol de maior abertura à criatividade e à inovação. 

O investigador assume na pesquisa um papel instrumental na atribuição de significado 

aos dados das entrevistas e dos questionários de perguntas abertas, em complemento 

a dados quantitativos, obtendo uma compreensão da realidade, socialmente construída, 

através da perceção dos participantes sobre os processos de recrutamento, retenção e 

reinserção e, ainda, sobre as expetativas e escolhas profissionais dos militares RV/RC. 

Aos benefícios da utilização de uma abordagem mista, associam-se outros, decorrentes 

da aplicação de vários instrumentos de recolha e análise de dados, típicos do estudo 

de caso e justificados pela complexidade dos problemas e pela contaminação geral que 

os efeitos do insucesso do modelo de serviço militar em RV/RC tem no funcionamento 

das FFAA e, direta ou indiretamente, no papel e na imagem do Estado sobre a Defesa. 

O procedimento teórico e prático da investigação é sistematizado e representado por 

um modelo metodológico, onde se define o “quadro teórico de referência”, as “opções 

metodológicas”, a “construção empírica”, as “conclusões” e a verificação da qualidade 

da investigação. Apoia-se num modelo de análise, concetual e metodológico, e nos 

correspondentes conceitos, dimensões e indicadores, a que se associam também 

referências diretas a instrumentos e técnicas de recolha e de tratamento de dados. Este 
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procedimento tem como referência central as dimensões recrutar, reter e reinserir, 

enquanto processos estruturantes de gestão, e situa, em cada estudo de campo, a 

análise dos dados a três níveis distintos, “macro” (sobre as variáveis do contexto 

externo), “meso” (as variáveis organizacionais) e “micro” (a perspetiva individual), 

assumindo-se entre eles a existência de interações e influências múltiplas. 

Nos primeiros dois estudos não há uma preocupação especial com a constituição de 

amostras probabilísticas e não está em causa a saturação e a representatividade 

estatística nem a generalização dos resultados, mas antes uma representação social, a 

partir do que é possível conhecer mais e em maior profundidade o objeto de estudo com 

base na perceção exposta pelos sujeitos e repartida por duas perspetivas de análise: 

institucional, no primeiro estudo; e de chefias diretas e intermédias, no segundo estudo. 

O primeiro estudo empírico, de natureza exploratória, tem como referência geral as 

questões e os objetivos de investigação formulados para a tese (Capítulo 1) e incide 

sobre o diagnóstico do modelo de serviço militar contratado em Portugal, do ponto de 

vista institucional, nas vertentes funcional e social. Nele se apresenta uma análise 

crítica inicial do modelo, a partir de três critérios retirados da literatura (relação com o 

ambiente externo; estruturação do modelo; e operacionalização do modelo) e dos níveis 

de análise “macro”, “meso” e “micro”. É utilizada uma estratégia de pesquisa mista, com 

predomínio qualitativo, recorrendo-se à análise documental de diplomas legais e de 

estudos e relatórios e à aplicação de entrevistas a militares e civis com 

responsabilidades no planeamento e na gestão dos militares RV/RC, cujo material é 

depois objeto de análise de conteúdo. Dado o reduzido número de entrevistados, a 

categorização da informação foi exclusivamente manual. 

No segundo estudo empírico, complementar ao anterior, procura obter-se o ponto de 

vista das chefias diretas e intermédias sobre os fatores do contexto externo e os 

fatores organizacionais que têm condicionado a aplicação do modelo de serviço militar 

contratado nas FFAA Portuguesas, a partir do que se diagnosticam problemas e 

disfunções e se preveem formas de intervenção, a vários níveis de decisão, sobre o 

recrutamento, a retenção e a reinserção. Nesta fase de campo são levantadas 

proposições de investigação, construídas na sequência do estudo exploratório, as 

quais se constituem como referência. Recorrendo a uma estratégia de pesquisa de 

matriz marcadamente qualitativa, é utilizada uma amostra de oficiais dos três ramos 

(apenas dos quadros permanentes), a que é aplicado um questionário, com perguntas 
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exclusivamente abertas, cujas respostas são objeto de análise de conteúdo. A redução 

e apresentação da informação é concretizada por meio de quadros de múltiplas 

entradas, onde constam categorias e subcategorias (a priori e emergentes) e os 

respetivos indicadores (e.g., unidades de registo/ocorrências; unidades de contexto). 

No terceiro estudo, em que se opta por uma estratégia de pesquisa mista, no contexto 

da prova e da descoberta, analisam-se as orientações (âncoras) de carreira dos 

militares que prestam serviço em RV/RC, a quem foi aplicado um questionário, contendo 

perguntas fechadas e abertas. Da parte quantitativa (40 perguntas do Inventário de 

Orientações de Carreira de Schein) pretendia-se obter o perfil profissional de uma 

amostra representativa dos três ramos das FFAA Portuguesas, que proporcionasse uma 

saturação estatística e uma generalização de resultados. Da parte qualitativa (quatro 

perguntas abertas) procurava-se aprofundar o conhecimento sobre as expetativas e as 

opções profissionais dos militares, com referência aos motivos de ingresso nas FFAA e 

de saída prematura, e confirmar e justificar os resultados na parte quantitativa. Dado 

que o número de respostas obtidas mostra um grande desequilíbrio entre ramos, foram 

apenas tratados os dados relativos ao Exército, onde se obteve uma amostra robusta, 

superior a 25% do universo de militares RV/RC. O material empírico quantitativo foi 

analisado com recurso à estatística descritiva, com apoio do Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), e o material qualitativo à análise de conteúdo, de tipo 

categorial, combinando codificação manual e codificação automática, com apoio de um 

software especializado para o tratamento de texto, o SPSS Text Analytics for Surveys. 

Nas questões protocolares de aprovação e acesso às fontes nas várias fases do 

trabalho de campo foram utilizados procedimentos específicos para recolha e ulterior 

confirmação da informação. Em relação aos participantes nas entrevistas, depois de 

obtidas as autorizações institucionais, foram contactados previamente, dando-lhes a 

conhecer os respetivos guiões, sendo as respostas obtidas de forma presencial, por 

correio eletrónico ou por telefone; os textos foram posteriormente enviados aos 

participantes para validação. O questionário do Inventário de Orientações de Carreira, 

depois das autorizações prévias, foi formalmente remetido aos ramos, pela via 

institucional, passando por sucessivos patamares hierárquicos, até ser distribuído pelas 

unidades militares. Os dados, recolhidos através de um link e correspondente template, 

foram automaticamente enviados para uma base Excel, associada à plataforma 

utilizada. Foi garantido aos participantes o seu anonimato, bem como a 

confidencialidade dos dados fornecidos.  
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 RESPOSTA À QUESTÃO CENTRAL E AOS OBJETIVOS GERAIS DA 

INVESTIGAÇÃO: PRINCIPAIS ASSERÇÕES METODOLÓGICAS 

As questões derivadas e os objetivos específicos da investigação foram discutidos, de 

forma integrada, no Capítulo 12, onde se apresentou uma análise SWOT sobre o 

processo de profissionalização das FFAA em Portugal. Apresenta-se, de seguida, a 

resposta à questão central e aos objetivos gerais, que se revisitam no Quadro 45. 

Quadro 45 - Questão central e objetivos gerais de investigação. 

QUESTÃO CENTRAL (QC) OBJETIVOS GERAIS (OG) 

Quais os principais problemas 
e disfunções do modelo de 
prestação de serviço militar 
contratado das FFAA 
Portuguesas em relação à 
estrutura normativa e à sua 
operacionalização? 

OG1: Diagnosticar os principais problemas e disfunções relativos à 
sustentação da profissionalização das FFAA Portuguesas, ao nível da 
obtenção e da retenção de efetivos que prestam serviço militar nos 
regimes de voluntariado e de contrato. 

OG2: Analisar a capacidade de intervenção do MDN e das FFAA 
Portuguesas na reinserção socioprofissional dos militares que 
prestaram serviço nos regimes de voluntariado e de contrato. 

OG3: Subsidiar a conceção de um projeto de intervenção que 
contribua para reforçar a posição da organização militar no mercado 
de trabalho em relação à prestação de serviço militar nos regimes de 
voluntariado e de contrato. 

A questão central orienta a investigação para o diagnóstico dos principais problemas 

e disfunções do modelo de serviço militar contratado, sobre a estrutura normativa e 

sobre a sua operacionalização. Os objetivos gerais apontam o caminho da 

sustentabilidade da profissionalização das FFAA Portuguesas ao nível da obtenção, da 

retenção e da reinserção, prevendo, como corolário, a edificação de um projeto de 

intervenção para reforçar a posição da FFAA no mercado de trabalho em relação ao 

serviço militar contratado. Na elaboração do diagnóstico, multidimensional, bem como 

na construção empírica de propostas de solução, recorreu-se a uma análise documental 

detalhada, posteriormente confirmada e densificada com a participação, como fontes 

primárias, de peritos militares e civis, chefias diretas e intermédias e com o contributo 

dos próprios militares RV/RC. 

Como resposta à questão central e aos objetivos gerais da investigação, sublinha-

se que, depois de 16 anos de vigência do novo modelo de serviço militar em regime de 

contrato, vive-se uma situação de grande fragilidade em relação à captação de 

efetivos e à sua fixação nas fileiras, a que acresce uma capacidade de intervenção 

reduzida das FFAA e do próprio MDN sobre o processo de reinserção social e 

profissional, o qual é, estranhamente, pouco conhecido dos participantes. Estes 

constrangimentos atestam a debilidade da posição das FFAA Portuguesas no mercado 
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de trabalho e desafiam o respetivo paradigma de sustentação, sendo que “as FFAA têm 

uma capacidade relativamente limitada de resolverem por si mesmas este problema” 

(Santos & Sarmento, 2019d, p. 25). 

Do diagnóstico e da geração e discussão de possíveis soluções e desafios sobre o 

modelo de serviço militar contratado destacam-se várias asserções metodológicas, 

que detalham a resposta inscrita no parágrafo anterior: 

 O tipo de “relação com o meio ambiente” torna o modelo de prestação do serviço 

militar em regime de contrato profundamente permeável à influência externa, em termos 

políticos, socioculturais, demográficos e de mercado; 

 O modelo revela elevada complexidade, formalização e hierarquização e um grande 

detalhe na “estruturação”, com efeitos diretos na “estratégia de operacionalização”, 

tornando a gestão muito centralizada, pouco flexível, pouco permeável à intervenção 

individual e de difícil adaptação às mudanças, designadamente as que ocorrem no 

mercado de trabalho; 

 A ação política, traduzida nas condições proporcionadas em cada ano pela tutela 

(e.g., aspetos normativos; condições orçamentais; efetivos autorizados), tem influência 

direta na estruturação do modelo e, direta ou indireta, na sua operacionalização; 

 A questão sociocultural e a dimensão geracional condicionam a capacidade de 

recrutamento e de retenção e aconselham uma reflexão mais profunda sobre a eficácia 

das estratégias e mecanismos de relação-comunicação das FFAA na divulgação da 

oferta de trabalho e também no contacto com o público interno, com recurso intensivo a 

meios digitais e à desmaterialização de processos, onde se inclui o processo de 

reinserção socioprofissional dos ex-militares RV/RC; 

 A questão demográfica determina a capacidade instalada natural de obtenção 

de recursos humanos para as FFAA e alerta para a necessidade de reforçar os atuais 

universos de candidatura, bem como a possibilidade de abertura a universos até aqui 

sem acesso, assumindo-se também a necessidade de adaptação dos perfis de seleção; 

 Os motivos de ingresso nas FFAA continuam a ter um grande pendor simbólico, 

vocacional e operacional (gosto pela aventura e pela vida militar), cruzados com 

alguma procura de estabilidade profissional e a possibilidade de beneficiar do regime 

de incentivos legalmente previsto, aspetos que é necessário potenciar e consolidar; 
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 As razões de desistência/saídas antecipadas parecem ter um cariz instrumental, 

justificadas por baixos salários, perspetivas de carreira reduzidas, caraterísticas do 

contexto/vida militar, formas de acolhimento e acompanhamento nas fileiras, colocações 

longe do local de residência, falta de atratividade das funções desempenhadas, 

desgaste e deficientes condições de trabalho, de habitabilidade e de bem-estar geral; 

 O dinamismo e a concorrência do mercado de trabalho externo às FFAA 

traduz-se em perdas de efetivos, aumentando o desafio para a criação de um produto 

distintivo (valores simbólicos e vocacionais) e mais competitivo em termos salariais 

(reforço seletivo da “remuneração”), da “oferta formativa” certificada, da estabilidade e 

segurança profissional e de melhor conciliação social e familiar (estilo de vida); 

 O reduzido conhecimento que os militares dos quadros permanentes revelam 

sobre as estruturas e os instrumentos legais para gerir e mitigar os problemas e as 

disfunções do processo de profissionalização das FFAA Portuguesas deve ser assunto 

de preocupação e de intervenção, imediata e sistemática, ao nível dos ramos das FFAA; 

 O desconhecimento generalizado dos candidatos sobre a atividade das FFAA 

e sobre o valor do regime de incentivos que suporta o modelo, quando confrontado 

com a realidade, denuncia um gap pronunciado, traduzido em expetativas não 

correspondidas e em elevadas taxas de atrição, durante a fase de seleção e após o 

ingresso na sequência dos primeiros contactos com o contexto militar; 

 Parece existir espaço para aperfeiçoamentos ao nível das dinâmicas entre FFAA 

e militares RV/RC, que decorrem da comparação das orientações profissionais e 

objetivos de vida dos sujeitos (âncoras de carreira) com os objetivos e valores 

organizacionais prevalecentes, justificando-se a personalização do acolhimento inicial e 

do posterior acompanhamento, no âmbito do processo de gestão de expetativas no 

acesso às FFAA, na sua permanência nas fileiras e na transição para a vida ativa civil; 

 O regime de incentivos que suporta o serviço militar RV/RC constitui um 

instrumento com grande utilidade a uma boa gestão, por proporcionar maior equilíbrio 

na operacionalização do modelo no âmbito dos clusters recrutar, reter e reinserir e por 

ligar os contextos externo e interno e a perspetiva dos sujeitos, mas é necessário que 

sejam criadas condições para a sua aplicação plena; 

 Vistos numa perspetiva integrada, os problemas de recrutamento e de retenção 

do serviço militar em RV/RC, bem como as limitações no apoio à reinserção, cujos 

contornos estão agora mais clarificados, justificam um projeto de intervenção que 
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responda, com continuidade, a uma necessidade urgente de reforço e consolidação do 

locus das FFAA Portuguesas no mercado de trabalho, colocando em ação medidas 

porventura diferentes e complementares às que têm sido utilizadas; 

 O projeto deve privilegiar respostas de natureza interdisciplinar, holística e 

partilhada e uma atuação sincrónica nos planos institucional, governamental e 

nacional, porque a Defesa Nacional é assunto de grande relevância para os militares, 

o Estado Português e a sociedade, sendo ““responsabilidade de todos os 

portugueses”, uma “tarefa interministerial”, e que deverá resultar numa crescente e 

sistemática “sensibilização” e “formação dos cidadãos” para estas questões” (Santos 

& Sarmento, 2017, p. 15). 

 RECOMENDAÇÕES: ESBOÇO DE UM PROJETO DE INTERVENÇÃO 

As questões estruturantes tratadas na investigação, depois de discutidas de forma 

integrada e de, posteriormente, serem sistematizadas e transformadas em aspetos a 

explorar e em estratégias de intervenção com o apoio da análise SWOT, são agora 

densificadas e perspetivadas ao nível conceptual, sistémico e holístico e apresentadas 

com o formato de uma proposta de ação geral, corporizada em grandes princípios e 

orientações e sob a designação de “projeto de intervenção”. Este projeto reforça a 

perspetiva aplicada da investigação, tendo subjacente um “modelo renovado” para a 

consolidação do processo de profissionalização das FFAA Portuguesas.  

O projeto de intervenção, útil no apoio à decisão militar e política ao mais alto nível, 

apoia-se no diagnóstico elaborado e prevê a operacionalização de um quadro de várias 

sugestões, antes analisadas, cuja expressão em objetivos tangíveis e alcançáveis exige 

o compromisso explícito e articulado do Estado, de várias entidades públicas e privadas 

e de toda a sociedade. A situação atual e a que se prospetiva a médio prazo aconselham 

que o projeto seja dinâmico e adaptativo, pelo que os seus componentes, de seguida 

explicitados, poderão ter que ser atualizados e ajustados no futuro para responder a 

novas alterações, mais ou menos pontuais, decorrentes das mudanças do contexto 

nacional e internacional, ou, ser um ponto de partida para a continuação dos estudos. 

Este projeto de intervenção é concetualmente configurado em seis elementos chave: 

(1) dados e pressupostos contextuais, orgânicos, funcionais e individuais; (2) visão; (3) 

eixos estratégicos e conceitos subsidiários; (4) linhas de ação; (5) orientações de 

natureza técnico-gestionária; e (6) ideias força a consolidar, reter e replicar. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço 
militar em regime de contrato 

 

 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  359 

 DADOS E PRESSUPOSTOS CONTEXTUAIS, ORGÂNICOS, 
FUNCIONAIS E INDIVIDUAIS DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Os dados e pressupostos do projeto decorrem do diagnóstico e da análise crítica do 

modelo de serviço militar em vigor e da geração de soluções. Constituem a base 

empírica da edificação do modelo renovado que lhe está subjacente, respondendo a 

solicitações do contexto externo (e.g., mercado de trabalho; demografia; regime de 

incentivos) e a necessidades de natureza orgânica (e.g., quadro legal; estruturas 

orgânicas; efetivos autorizados; atribuições e responsabilidades), funcional (e.g., 

missões e atividades militares; imagem institucional e oferta de trabalho; processos e 

procedimentos de recrutamento, retenção e reinserção social e profissional) e 

individual (e.g., representações sociais sobre as FFAA; orientações individuais de 

carreira; expetativas versus realidade), conforme descrito nos Quadros 46 a 49. 

Quadro 46 - Dados e pressupostos contextuais do projeto de intervenção. 

Tipologia Descritivo genérico 

Modelo de 
serviço 
militar 

Excecionando grandes alterações na perceção da ameaça à segurança nacional e 
internacional, nas circunstâncias atuais não é aceitável, social e politicamente, a 
utilização da conscrição para reequilibrar os efetivos das FFAA, mesmo que o 
argumento seja a ideia, revisitada, de “melhor cidadania e maior coesão social”. 

Mercado de 
trabalho 

Para a concretização do modelo português do serviço militar em RV/RC, baseado 
exclusivamente no voluntariado, as FFAA competem no mercado de trabalho 
nacional com as restantes organizações para obter os recursos humanos necessários 
à sua atividade, estando sujeitas à “lei da oferta e da procura”, o que configura uma 
rutura com o paradigma anteriormente vigente. 

Embora exista um elevado nível de autonomia e controlo sobre a procura por parte 
das FFAA, a oferta depende da dimensão e caraterísticas do grupo etário elegível 
para ingresso, da aprovação da tutela e da decisão de cada indivíduo. 

As elevadas taxas de desemprego jovem dos últimos anos não são aproveitadas 
pelas FFAA para resolver os problemas de recrutamento, mais crítico no Exército. 

O serviço militar em RV/RC, enquanto “profissão militar”, tem demonstrado reduzida 
competitividade geral no mercado de trabalho, sublinhando-se a fraca 
competitividade salarial externa, com particular incidência na categoria de praças. 

Demografia 
A evolução demográfica natural (a nível nacional) tem conduzido a uma progressiva 
fragilização da base de recrutamento, dificultando a capacidade de obtenção de 
cidadãos para os RV/RC das FFAA Portuguesas (jovens entre os 18 e aos 24 anos). 

Condições de 
operaciona-
lização do 
regime de 
incentivos ao 
RV/RC 

No âmbito das versões anteriores, o valor do regime de incentivos foi formalmente 
condicionado por sucessivos constrangimentos orçamentais, que impuseram 
grandes restrições, tornando algumas disposições pouco significativas, de aplicação 
residual ou praticamente esvaziadas de sentido. 

Os reduzidos orçamentos de Defesa e as recorrentes cativações têm dificultado a 
aplicação dos incentivos, admitindo-se que a situação de saúde internacional atual 
(pandemia devido à COVID-19) possa agravar mais esta situação. 

Existe um “plano de ação” da responsabilidade do MDN (brevemente revisto), que 
foi recentemente aprovado e está a ser aplicado, sendo necessário aguardar algum 
tempo para avaliar os respetivos efeitos. 
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Quadro 47 - Dados e pressupostos orgânicos do projeto de intervenção. 

Tipologia Descritivo genérico 

Quadro legal 
de referência 

A Lei de Serviço Militar (LSM) e o Regulamento da LSM definem o conceito e as 
formas de prestação do serviço militar e as respetivas particularidades (e.g., 
recrutamento; regimes de prestação de serviço; direitos e garantias). 

O Regulamento de Incentivos ao ingresso e permanência no serviço militar RV/RC, 
recentemente revisto, concorre para a consolidação da profissionalização das FFAA 
ao promover o ingresso e a permanência na organização e melhorar todo o processo 
de reinserção na vida civil e no mercado de trabalho externo às FFAA depois de o 
cidadão terminar o vínculo contratual com as FFAA. 

O Regime de Contrato Especial, recentemente revisto, alarga a possibilidade de 
permanência dos cidadãos nas fileiras das FFAA até aos 18 anos de serviço em 
algumas especialidades / áreas funcionais. 

O Órgão Central de Recrutamento (OCR), do MDN, não tem exercido todas as 
competências atribuídas, de planeamento, direção e coordenação dos processos 
estruturantes da LSM (e.g., recrutamento; divulgação; Dia da Defesa Nacional). 

Estruturas 
orgânicas 

Para além do OCR do MDN, os ramos contam com várias estruturas, permanentes 
e temporárias, dedicadas ao recrutamento e à reinserção socioprofissional (e.g., 
centros de classificação e seleção, centros de recrutamento, gabinetes de 
atendimento), espalhados pelo país, embora em muito maior número no Exército. 

O CIOFE, integrado na DGRDN / MDN, apoia a reinserção dos militares RV/RC no 
mercado de trabalho externo e na vida civil. 

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) tem uma participação 
meramente marginal na profissionalização do serviço militar. 

Não existe qualquer órgão que, numa perspetiva integrada do MDN e dos ramos e 
com utilidade para apoio à decisão militar e política, seja responsável pela recolha, 
tratamento, difusão e controlo / supervisão da informação sobre a globalidade 
dos processos de recrutamento, retenção e reinserção dos militares RV/RC. 

Efetivos 
Autorizados 
(EA) 

Os efetivos autorizados em cada ano, da responsabilidade da tutela, têm vindo a 
reduzir ao longo do tempo, numa extensão e ritmo que, a curto prazo, poderá colocar 
em causa as existências indispensáveis ao funcionamento das FFAA. 

Atribuições 
e responsa-
bilidades 

Na comunicação (divulgação e marketing) com o mercado de trabalho, os ramos 
têm grande autonomia e utilizam estratégias, formatos e meios diferentes, de modo 
não articulado, o que torna o processo pouco eficiente (custos de operação) e pouco 
eficaz devido também às particularidades das respetivas estruturas físicas. 

 

Quadro 48 - Dados e pressupostos funcionais do projeto de intervenção. 

Tipologia Descritivo genérico 

Natureza das 
missões e 
atividades 
militares 

As missões e atividades militares estão associadas a especificidades funcionais e 
culturais que enformam a atuação dos militares em ambiente operacional, de maior 
ou menor dinamismo, incerteza e risco físico, tendo como referência a defesa e 
segurança da Comunidade e a “condição militar” enquanto pressuposto normativo e 
padrão comportamental incutido nos militares, cuja dimensão de aceitação de 
privações e riscos, no limite, pode exigir o sacrifício da própria vida. 

Imagem 
institucional 
e 
Oferta de 
trabalho 

A opção pelo atual modelo de profissionalização militar exige das FFAA uma maior 
capacidade de projetar a imagem institucional e divulgar a oferta de trabalho, de 
uma forma objetiva, fidedigna e eficaz. 

Os estudos sugerem que a divulgação e a informação sistemática sobre a 
profissão militar e a oferta de trabalho são determinantes para o envolvimento 
social em torno das FFAA, para a formação das representações sociais (perspetivas 
institucional e profissional) e para a captação e fixação dos efetivos nas fileiras. 
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Quadro 48 - Dados e pressupostos funcionais do projeto de intervenção (cont.). 

Tipologia Descritivo genérico 

Recursos e 
processos e 
procedim/s de 
recrutamento 
e seleção 

Os recursos humanos utilizados nas atividades de marketing e divulgação são, 
regra geral, pouco qualificados (sem formação específica), têm pouca experiência e 
estão frequentemente em acumulação de funções com outros cargos. 

O processo de recrutamento militar está formalmente centralizado no OCR do 
MDN, embora continuem a depender dos ramos as estruturas físicas e procedimentos. 

Existem problemas de articulação em relação aos processos de recrutamento e 
de seleção, conduzindo a “desperdícios” na captação de candidatos.  

A atrição entre candidatura e ingresso nas fileiras é muito elevada e preocupante, 
devido a um elevado número de desistências e de reprovações nas provas de seleção. 

Parece haver alguma desatualização dos perfis de seleção e do processo de 
ingresso face às caraterísticas da população jovem atual e dos potenciais candidatos. 

Os perfis de seleção excluem do universo de potenciais candidatos ao RV/RC vários 
cidadãos por razões de escolaridade, de idade e de nacionalidade de origem. 

Os dados obtidos confirmam que as FFAA não estão a ser suficientemente 
atrativas para o género feminino, havendo trabalho a fazer para reverter a situação. 

Processos e 
procedim/s de 
retenção e 
gestão da 
mobilidade 

Os ramos têm mostrado dificuldades na retenção, mais o Exército, induzindo um 
elevado turnover, difícil de concretizar, para manter os mesmos níveis de efetivos. 

As áreas funcionais de maior carência de efetivos reportam-se a funções de 
grande mobilidade geográfica e/ou exigência operacional e a funções técnicas de 
maior valor de mercado, sendo também as áreas onde há maior dificuldade em reter. 

As principais motivações que conduzem à saída prematura prendem-se com 
fatores instrumentais ou ocupacionais, que relevam, direta ou indiretamente, de um 
défice de atratividade da carreira militar e de aspetos sociais, familiares e económicos. 

A gestão da mobilidade funcional (gestão horizontal de competências) dos 
militares RV/RC nem sempre respeita as especialidades e qualificações prévias. 

A gestão da mobilidade geográfica conduz a recorrente afastamento da área de 
residência para lá de um limite temporal razoável, particularmente por falta de efetivos. 

Em versões anteriores, a aplicação de alguns incentivos foi causa de discriminação 
na acessibilidade, por assimetrias geográficas, com vantagem para os militares 
colocados junto aos grandes centros urbanos, criando problemas de equidade. 

As dificuldades de retenção têm condicionado a gestão dos efetivos e inibido o 
retorno do investimento realizado pelos ramos das FFAA em formação e treino. 

O reconhecimento formal da experiência profissional em contexto militar, por 
concretizar, constituirá importante medida de incentivo ao ingresso e à retenção. 

Reinserção 
social e 
profissional 

A capacidade de influência e atuação demonstrada pelos ramos e pelo MDN no que 
concerne à reinserção socioprofissional tem sido globalmente muito reduzida. 

O processo de reinserção está centralizado no CIOFE, embora exista trabalho de 
coordenação a configurar e a concretizar com os ramos, os quais, com mais recursos 
humanos, continuam a ter uma intervenção muito reduzida. 

Existem problemas de articulação entre as entidades e organismos envolvidos no 
processo de reinserção, com retorno negativo no recrutamento e retenção. 

Há, ainda, muito trabalho a realizar pelos ramos das FFAA na área da formação 
profissional, dada a reduzida oferta certificada em linha com o CNQ. 

Os constrangimentos financeiros têm imposto restrições à operacionalização dos 
incentivos, condicionando o apoio a prestar na reinserção dos ex-militares RV/RC. 

 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço 
militar em regime de contrato 

 

 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  362 

Quadro 49 - Dados e pressupostos individuais do projeto de intervenção. 

Tipologia Descritivo genérico 

Representa-
ções sociais 
sobre as 
FFAA 

Existe, por parte dos jovens, um conhecimento reduzido sobre a realidade militar, a 
oferta de trabalho nas FFAA e os incentivos ao serviço militar RV/RC, o que se admite 
que condiciona as representações sociais de natureza profissional. 

Na formação das representações sociais sobre as FFAA e no processo de 
decisão para ingresso nas fileiras, os jovens são influenciados pela imagem 
institucional (percecionada) e pela sociedade onde se inserem, em particular pelos 
grupos sociais mais próximos (e.g., pais; família; amigos; outros militares). 

Existe um problema real de recrutamento, em quantidade e em qualidade, em parte 
associado a uma reduzida predisposição dos jovens para ingressar nas FFAA, 
sendo mais acentuada nos indivíduos com maior escolaridade. 

Orientações 
individuais 
de carreira  

A decisão individual de ingresso dependerá sempre do conhecimento e da perceção 
social que o cidadão comum tem em relação às FFAA e da inevitável comparação que 
faz sobre as vantagens e desvantagens das opções proporcionadas pelas FFAA 
em relação às opções do mercado de trabalho externo às FFAA. 

As decisões sobre o ingresso nas FFAA e sobre a duração do vínculo contratual são 
influenciadas, em cada caso, pelas orientações de carreira, avaliadas em termos 
dos objetivos pessoais e profissionais e da perceção sobre as capacidades próprias e 
as prioridades individuais enquanto potenciais candidatos / militares RV/RC. 

As orientações “vocacional” e “ocupacional” (com referência ao modelo de 
Moskos) estão presentes, em dimensões e perspetivas diferentes, nas motivações de 
ingresso nas FFAA (com maior pendor institucional/vocacional) e na saída antecipada 
das fileiras (com prevalência ocupacional/instrumental). 

Expetativas 
versus 
realidade  

Verifica-se, frequentemente, um desalinhamento entre as expetativas à partida e a 
realidade encontrada (perceção) quando os militares são incorporados e contactam 
diretamente com o contexto militar, diferencial este que importa reduzir para mitigar 
as elevadas taxas de atrição após o ingresso nas fileiras. 

 VISÃO 

Projeto de intervenção, elaborado numa perspetiva sistémica e holística, 

conducente a uma renovação do atual modelo do serviço militar voluntário e 

contratado em Portugal, antecipando uma gestão organizacional simplificada, 

baseada em processos e procedimentos eficientes e com capacidade de adaptação 

aos contextos, solicitações e desafios atuais, sendo funcional e socialmente 

sustentável, de forma a satisfazer em permanência os compromissos nacionais e 

internacionais assumidos pelo Estado, ao mesmo tempo que promove uma forte 

representação social nas dimensões institucional e profissional, coerente e fidedigna, 

de maior reputação, atratividade e competitividade na sociedade e no mercado de 

trabalho. 
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 EIXOS ESTRATÉGICOS E CONCEITOS ESTRUTURANTES 

Os eixos estratégicos do projeto de intervenção constituem, nesta investigação, a 

matriz concetual que define e estrutura os vetores do posicionamento estratégico das 

FFAA no que concerne ao serviço militar contratado (e.g., em termos funcionais; da 

marca do empregador; da projeção da imagem e da oferta de trabalho; da atratividade; 

da conetividade; da corresponsabilidade; do valor social). Pretende-se que esta “matriz 

de estratégias”, interdependentes, permita concretizar a “visão” e conferir um caráter 

dinâmico e adaptativo ao modelo de serviço militar RV/RC, através das correspondentes 

“linhas de ação macro” e das “orientações de natureza técnico-gestionárias” que estão 

associadas ao projeto de intervenção, como adiante se explicita. 

Foram considerados seis eixos estratégicos, os quais são de seguida sumariamente 

concetualizados no Quadro 50. 

Quadro 50 – Eixos estratégicos do projeto de intervenção. 

Eixo Descritivo sumário 

1 – Sustenta-
bilidade e 
governança 

Eixo que decorre da necessária sobrevivência e da indispensável funcionalidade e 
racionalidade do modelo renovado, na perspetiva dos contextos interno e externo. 
Constitui o eixo central do projeto de intervenção, responsável pela gestão e 
monitorização da recolha e tratamento da informação e respetiva utilização. Neste 
âmbito, procura responder, de forma abrangente, aos pontos fracos organizacionais e 
às ameaças e desafios do contexto externo, que há que resolver e/ou mitigar os seus 
efeitos. 

2 – Marca 
institucional 
e do 
empregador 

Eixo relativo à distintividade institucional (e.g., cultura de rigor e de disciplina; 
valores sociais; práticas de referência), à imagem de marca de uma “escola de 
liderança” e de formação comportamental a nível nacional, bem como à ambição 
e satisfação de participação em missões dentro e fora do território nacional (e.g., 
em apoio das populações; em apoio à paz) e do “modo de vida militar” em geral (tido 
como “cartão de visita”). Refere-se aos pontos fortes e às oportunidades a explorar 
neste âmbito. 

3 – Atrativi-
dade e 
competiti-
vidade 

Traduz-se num eixo estratégico que prevê a necessidade de incrementar uma 
maior predisposição para ingresso nas fileiras das FFAA, através de melhorias a 
vários níveis, a partir das quais se pretende eliminar e/ou mitigar pontos fracos, 
assumindo-se uma perspetiva de emprego nas FFAA a prazo mais dilatado, uma 
maior competitividade retributiva em relação ao mercado de trabalho externo às 
FFAA e um reforço da atratividade geral da carreira militar. Responde aos pontos 
fracos relativos ao recrutamento e à retenção e às ameaças e desafios do contexto 
externo que lhe estão associados. 

4 – Divulga-
ção e 
marketing 

Decorre da necessidade de serem introduzidas mudanças em várias áreas, 
implicando, entre outros aspetos: redefinir fontes e formatos para divulgação da 
imagem e da oferta de trabalho das FFAA; melhorar a qualidade e a coerência da 
informação; definir nichos de mercado e selecionar públicos-alvo; combinar 
públicos-alvo com metodologias e meios de comunicação; explorar formas não 
tradicionais de comunicação e interação; obter feedback da comunicação; apostar 
em marketing especializado, adaptado ao contexto militar; melhorar a comunicação 
com o público interno. 
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Quadro 50 - Eixos estratégicos do projeto de intervenção (cont.). 

Eixo Descritivo sumário 

5 – 
Correspon-
sabilidade e 
conetividade 
institucional 

Prende-se com o modelo que liga e corresponsabiliza as entidades e os 
organismos intervenientes no processo de profissionalização das FFAA 
Portuguesas, diretamente ou por intermédio de parcerias e protocolos estabelecidos 
/ a estabelecer e de formatos e conteúdos standard, partilhados. Está associado à 
participação coordenada e ao compromisso, formal e informal, das diversas 
entidades e organismos implicados nas várias fases do projeto de intervenção e no 
reforço e consolidação do conceito de Defesa Nacional (e.g., perspetiva nacional e 
dos compromissos assumidos externamente no âmbito da Defesa e Segurança; 
participação das escolas e outras entidades formadoras nacionais; formas 
complementares de promoção de uma cultura de Defesa e uma cidadania ativa e 
responsável). 

6 – Valor 
social e 
profissional 

Decorre da mais-valia que constitui (ou deve constituir) a passagem dos 
cidadãos pelas fileiras das FFAA, o que é concetualizado como a prestação de um 
serviço público à Comunidade. Como elementos essenciais desta passagem destaca-
se a mais-valia que pode constituir a formação e a experiência profissional adquirida 
em contexto militar e certificada em linha com o QNQ e o CNQ, a formação 
comportamental e a aquisição de várias competências transversais e de liderança 
(muito requeridas pelo mercado de trabalho externo às FFAA) e o contributo geral 
para a formação e sensibilização no âmbito da Defesa Nacional e de uma cidadania 
ativa. 

 LINHAS DE AÇÃO E FORMAS DE INTERVENÇÃO 

As linhas de ação (LA) são diretrizes gerais de natureza prática, a concretizar a partir 

de várias atividades e ações elementares, que se optou por designar genericamente por 

formas de intervenção (FI), que, em conjunto, orientam a tomada de decisão, a 

atribuição de recursos e a concretização das várias medidas previstas no projeto de 

intervenção. As LA e as FI estão associadas às três grandes dimensões da investigação 

– recrutar (R1), reter (R2), reinserir (R3) –, aqui renomeadas áreas de intervenção (AI), 

e têm como referência os dados e pressupostos contextuais, orgânicos funcionais e 

individuais, bem como a visão e os eixos estratégicos previamente definidos. 

No processo de decisão final, estas linhas de ação e formas de intervenção, bem 

como os restantes elementos constituintes do projeto de intervenção devem ser 

revisitados pela organização militar, adaptados e completados na medida do 

necessário. Para a implementação e completa concretização, devem ser formalmente 

associados a metas e indicadores, a estabelecer, bem como a recursos a atribuir. 

Assumindo como referência o essencial dos resultados da investigação, no âmbito de 

cada eixo estratégico são de seguida consideradas várias linhas de ação (Quadros 51 

a 56), embora sem uma preocupação de exaustividade no seu inventário, a que se 

associam algumas formas de intervenção e as entidades participantes mais relevantes 

que, para cada caso, ajudarão a tornar viável a concretização do projeto de intervenção. 
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Quadro 51 - Linhas de ação e formas de intervenção do Eixo 1: “Sustentabilidade e governança”. 

Linhas de ação A.I. 

LA1 

Existência dos militares RV/RC e dos restantes recursos e infraestruturas indispensáveis 
à sustentabilidade do modelo de serviço militar RV/RC, que garantam o normal 
funcionamento interno das FFAA, bem como a satisfação dos compromissos nacionais 
e internacionais assumidos pelo Estado Português. 

R1 
R2 

LA2 Valorização institucional da função militar e da imagem das FFAA na sociedade, enquanto 
pilar da soberania do país e importante empregador nacional de matriz estatal. 

R1 
R2 
R3 

LA3 
Operacionalização dos novos diplomas de incentivos e de contrato especial em toda a 
sua extensão, com intervenção coordenada do MDN e a participação dos ramos das FFAA, 
de forma a potenciar o recrutamento e a retenção e facilitar a reinserção socioprofissional. 

R1 
R2 
R3 

LA4 Garantia de permanência dos militares contratados por um tempo razoável nas fileiras, de 
forma a rentabilizar funcionalmente as competências adquiridas em formação e treino.  

R2 

LA5 
Ancoragem dos processos de recrutamento e de reinserção socioprofissional num 
sistema integrado de informação e gestão centralizada, da responsabilidade do MDN e 
com participação dos ramos (eventual criação de um Observatório do Serviço Militar RV/RC). 

R1 
R3 

LA6 Melhoria da coordenação funcional entre as entidades envolvidas nos processos de 
recrutamento, retenção e reinserção e partilha das estruturas e os recursos afetos. 

R1 
R2 
R3 

Formas de Intervenção 

FI1 
Clarificar, perante a tutela, a atual situação de efetivos e as dificuldades e constrangimentos 
que daí decorrem em termos de perda real de competências críticas e do cumprimento efetivo 
das diversas missões atribuídas às FFAA. 

R1 
R2 

FI2 
Justificar, perante a tutela, um aumento e posterior consolidação dos efetivos autorizados 
em RV/RC, necessários ao normal funcionamento organizacional e compromissos externos. 

R1 

FI3 
Justificar, perante a tutela, um reforço dos orçamentos anuais e uma redução das 
respetivas cativações, de forma a garantir e consolidar a capacidade de desempenho das 
missões militares que são determinadas superiormente. 

R1 
R2 
R3 

FI4 
Prever o aumento dos tempos médios de permanência dos militares contratados nos 
ramos das FFAA (retenção), se necessário com recurso a contratos especiais e/ou a uma 
maior reserva de vagas para o ingresso posterior nos quadros permanentes de militares. 

R2 

FI5 

Criar condições para aumentar substancialmente o grau de aplicação dos novos diplomas 
de incentivos e de contrato especial (face ao pretérito), de forma a melhorar o 
recrutamento, a retenção e o apoio à reinserção dos militares RV/RC após o termo do vínculo 
contratual. 

R1 
R2 
R3 

FI6 

Proceder à revisão e melhoria de processos, estruturas, meios e procedimentos de 
gestão do MDN e dos ramos das FFAA relativos ao “recrutamento”, “retenção” e “reinserção”, 
adaptando-os à realidade, partilhando infraestruturas (e.g., de recrutamento; de formação), 
recursos e competências, em prol de melhor sustentabilidade e governança do modelo. 

R1 
R2 
R3 

FI7 
Estudar a possibilidade de reforçar a intervenção do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas (EMGFA), atualmente marginal, criando um órgão na sua estrutura exclusivamente 
dedicado à profissionalização do serviço militar. 

R1 
R2 
R3 

FI8 

Prever a criação de um sistema integrado de gestão, a cargo do MDN e com a participação 
dos ramos, que assuma a responsabilidade pela recolha e tratamento de informação 
relativa aos processos dos militares RV/RC, bem como a monitorização da respetiva 
divulgação e utilização. 

R1 
R3 

Participantes 

Poder político, órgãos do MDN (DGRDN, CIOFE), ramos das FFAA, Observatório Militar (a criar), SNQ, 
militares RV/RC, cidadãos em geral. 
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Quadro 52 - Linhas de ação e formas de intervenção do Eixo 2: “Marca institucional e do empregador”. 

Linhas de ação A.I. 

LA1 
Reforço e consolidação da imagem institucional, da “marca do empregador” e da oferta 
de trabalho das FFAA na sociedade e no mercado de trabalho nacional. 

R1 

LA2 
Fortalecimento e consolidação das FFAA como importante empregador nacional de matriz 
estatal de caraterísticas únicas. 

R1 
R2 

Formas de Intervenção 

FI1 
Apresentar, de forma mais consistente, o “modo de vida militar” e as missões fora do 
território nacional (e.g., missões de apoio à paz) como “cartão-de-visita” das FFAA. 

R1 

FI2 
Afirmar as FFAA como “Escola” de Liderança e de Valores de referência (formação 
comportamental). 

R1 
R2 
R3 

FI3 
Reforçar a perceção junto dos cidadãos da existência de uma extensa malha territorial para 
o desempenho de funções nas FFAA, com maior ou menor proximidade das áreas de 
residência dos militares (sobretudo no caso do Exército). 

R1 
R2 

FI4 Qualificar, reforçar e acreditar estruturas, modelos e competências dos órgãos que gerem os 
nichos de formação/qualificação específica e diferenciada nas FFAA. 

R1 
R2 
R3 

FI5 

Consolidar a utilização do regime de incentivos e dos regimes especiais de apoio social 
dos militares como elementos compensatórios distintivos da profissão castrense, durante o 
serviço militar nas FFAA, e como critérios de privilégio na posterior reinserção no mercado 
de trabalho externo às FFAA. 

R1 
R2 
R3 

Participantes 

Poder político, órgãos do MDN (DGRDN, CIOFE), ramos das FFAA, Instituto de Apoio Social das 
FFAA (IASFA), SNQ, CNQ, militares RV/RC, cidadãos em geral. 

 

Quadro 53 - Linhas de ação e formas de intervenção do Eixo 3: “Atratividade e competitividade”. 

Linhas de ação A.I. 

LA1 
Utilização das possibilidades proporcionadas pelo novo quadro de incentivos e pelo 
regime de contrato especial para melhorar a segurança e a estabilidade profissional em 
contexto militar, aspetos muito requeridos pelos militares RV/RC. 

R2 

LA2 

Utilização da oferta interna e dos apoios à certificação da formação e da experiência 
profissional obtidas nas FFAA para melhorar a reinserção no mercado de trabalho externo às 
FFAA e, consequentemente, a competitividade externa da carreira dos militares em 
RV/RC. 

R1 

LA3 
Reforço da oferta técnico-profissional diferenciada e da formação humana e de 
cidadania proporcionadas pelas FFAA para melhorar a posição competitiva da carreira 
militar face à concorrência. 

R1 
R2 

LA4 
Utilização da especificidade da oferta de trabalho das FFAA no mercado nacional para 
justificar e recomendar superiormente (perante a tutela) uma revisão da grelha salarial dos 
militares da categoria profissional menos favorecida, as praças. 

R1 
R2 

LA5 
Previsão da abertura, condicionada e de forma controlada, das candidaturas a RV/RC a 
universos com pouca expressão e a grupos sem acesso às FFAA. 

R1 

LA6 
Melhoria dos recursos, condições, processos e procedimentos de gestão que afetam a 
atratividade e a competitividade da carreira militar. 

R1 
R2 

LA7 
Incremento do senso de “comunidade”, de “cidadania” e de “defesa Nacional”, com o 
apoio de entidades estatais e a intervenção de outras entidades nacionais que têm 
responsabilidades na educação e na formação dos cidadãos. 

NA 
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Quadro 53 - Linhas de ação e formas de intervenção do Eixo 3: “Atratividade e competitividade” (cont.). 

Formas de Intervenção 

FI1 
Promover e divulgar a possibilidade de aumento do tempo médio de permanência dos 
militares contratados nas FFAA, com recurso aos contratos de longa duração (regime de 
contrato especial). 

R2 

FI2 Criar e alimentar um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea, à 
semelhança do que se verifica na Marinha. 

R2 

FI3 
Explorar de modo extensivo as disposições legais previstas no novo quadro de 
incentivos e do apoio social proporcionado aos militares e familiares, para melhorar a 
atratividade e a competitividade da carreira militar. 

R1 
R2 
R3 

FI4 Reforçar o caráter distintivo da oferta de trabalho nas FFAA, realçando a natureza de 
desafio, de aventura e de prestação de serviço público da função militar. 

R1 

FI5 Apostar num maior número de nichos de oferta de trabalho especializado, com destino a 
áreas técnicas e tecnológicas dos três ramos das FFAA. 

R1 
R2 

FI6 
Assumir mais explicitamente a dimensão comportamental da aprendizagem (valores e 
práticas de referência) proporcionada pelo contexto militar, em contraponto com a comum 
oferta concorrente do mercado de trabalho externo às FFAA. 

R1 
R3 

FI7 
Incrementar a oferta formativa qualificada, com reconhecimento externo, em linha com 
o SNQ e o CNQ, aumentando substancialmente o número de cursos certificados / 
homologados que são ministrados nas FFAA. 

R1 
R2 
R3 

FI8 Promover o reforço do acesso de cidadãos nacionais do género feminino ao RV/RC, 
melhorando o atual rácio masculino/feminino. 

R1 

FI9 
Prever, para algumas especialidades, a abertura das candidaturas ao RV/RC a cidadãos 
nacionais com mais de 24 anos de idade (praças e áreas não especializadas) e/ou com 
escolaridade inferior ao 9.º ano e proporcionar, a este universo, uma certificação escolar 
(e.g., níveis 4 e 5 do QNQ). 

R1 

FI 
10 

Prever a abertura, de forma controlada, das candidaturas ao RV/RC a cidadãos oriundos 
de outros países (estrangeiros nacionalizados), sobretudo para algumas especialidades 
da categoria de praças, mediante condições a estabelecer, à semelhança de outros países. 

R1 

FI 
11 

Assumir como área prioritária a revisão da grelha salarial dos militares, sobretudo na 
categoria de praças, de forma a “descolar” do valor do ordenado mínimo nacional e para 
fazer face à concorrência das forças e serviços de segurança (e.g., retribuição base e 
suplementos), ajudando, desta forma, a criar uma nova perceção junto dos cidadãos 
(representações sociais de natureza profissional). 

R1 
R2 

FI 
12 

Proceder a uma revisão e subsequente melhoria de recursos, condições de operação, 
processos e procedimentos de gestão relativos às dimensões “recrutamento” (e.g., 
formato das candidaturas; perfis de seleção), “retenção” (e.g., infraestruturas; condições de 
trabalho; coerência entre áreas de formação / especialização e desempenho funcional) e 
“reinserção” (e.g., empregabilidade; mentoria antes e após a saída), com implicação na 
atratividade e competitividade da carreira militar. 

R1 
R2 
R3 

FI 

13 

Prever um reforço das questões de cidadania e defesa, a partir do enriquecimento dos 
curricula escolares até ao 12.º ano de escolaridade e da intervenção coordenada de 
entidades estatais (e.g., ministérios, institutos, empresas públicas). 

NA 

Participantes 

Poder político, órgãos do MDN (DGRDN, CIOFE), ramos das FFAA, IASFA, SNQ, CNQ, ANQEP, 
escolas, entidades formadoras em geral, ministérios, empresas públicas, militares RV/RC, cidadãos. 
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Quadro 54 - Linhas de ação e formas de intervenção do Eixo 4: “Divulgação e marketing”. 

Linhas de ação A.I. 

LA1 
Revisão das políticas de divulgação institucional e da oferta de trabalho, proporcionando 
aos cidadãos maior conhecimento da realidade militar e captar candidatos para o RV/RC. 

R1 

LA2 
Reforço da divulgação da “marca do empregador” e da oferta de trabalho a partir da 
diversificação de fontes e formatos de informação. 

R1 

LA3 
Obtenção de sinergias a partir da atuação conjunta e integrada entre ramos das FFAA e 
MDN na “projeção da imagem institucional” e na “divulgação da oferta de trabalho”. 

R1 

Formas de Intervenção 

FI1 
Utilizar, nas atividades de divulgação institucional e da oferta de trabalho, profissionais 
qualificados, com formação específica nas áreas de intervenção (e.g., relações públicas; 
marketing especializado; especialistas informáticos e em redes sociais) e a tempo inteiro. 

R1 

FI2 
Prever o uso intensivo da Internet, redes sociais, eventos e outras configurações para 
projetar a marca institucional e do empregador e divulgar a oferta de trabalho junto dos 
jovens, preferencialmente a partir de um plano integrado. 

R1 
R2 

FI3 
Redefinir o âmbito do papel do Dia da Defesa Nacional (DDN), de forma a explorar, de 
modo intencional, algumas vertentes do recrutamento (e.g., divulgação e marketing). 

R1 

FI4 
Divulgar a oferta de trabalho junto de nichos do mercado de trabalho em expansão, do 
género feminino e de cidadãos cuja escolaridade (inferior ao 9.º ano) ou idade os tem 
colocado fora dos universos recrutáveis para os RV/RC das FFAA. 

R1 

FI5 
Prever uma ação direta dos militares RV/RC junto das populações (na qualidade de 
“mensageiros” das FFAA), bem como a participação concertada dos respetivos familiares e 
amigos na divulgação externa do RV/RC.  

R1 

FI6 
Prever a intervenção de outras entidades, estatais, públicas e privadas na divulgação 
da Instituição Militar e do serviço militar em RV/RC junto dos jovens a partir dos 13/14 anos 
de idade (e.g., em contexto escolar). 

R1 

FI7 
Proceder a uma revisão e integração de processos, estruturas, meios e procedimentos 
da responsabilidade do MDN e dos ramos em relação à “divulgação do serviço militar em 
RV/RC” (e.g., áreas das relações públicas e do recrutamento; plano integrado de divulgação). 

R1 

Participantes 

MDN, ramos das FFAA, militares RV/RC e os seus familiares e amigos, entidades estatais, 
entidades públicas e privadas. 

 

 

Quadro 55 - Linhas de ação e formas de intervenção do Eixo 5: “Corresponsabilidade e conetividade”. 

Linhas de ação A.I. 

LA1 
Mapeamento das diversas entidades e indivíduos que têm, ou podem vir a ter, 
responsabilidades no recrutamento, retenção e reinserção dos militares RV/RC. 

R1 

LA2 
Promoção, a todo o tempo, entre as diversas entidades intervenientes nos processos, da 
partilha de competências, informação e infraestruturas relativas ao recrutamento e à 
certificação escolar e profissional e posterior reinserção. 

R1 
R2 
R3 

LA3 
Melhoria do acompanhamento e supervisão em relação à participação das diversas 
entidades intervenientes nos processos de recrutamento, na retenção e na reinserção 
socioprofissional dos militares RV/RC. 

R1 
R2 
R3 

LA4 Reforço da “cultura de Defesa”, associada a uma cidadania consciente e responsável. NA 
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Quadro 55 - Linhas de ação e formas de intervenção do Eixo 5: “Corresponsabilidade e conetividade” (cont.). 

Formas de Intervenção 

FI1 
Identificar com clareza e de forma exaustiva todas as entidades envolvidas nos processos 
de recrutamento, retenção e reinserção de militares RV/RC e as suas responsabilidades. 

R1 

R2 
R3 

FI2 
Eleger outras entidades, estatais, públicas e privadas, que poderão assumir, de forma 
direta ou indireta, responsabilidades no recrutamento, na retenção e na reinserção. 

R1 

R2 
R3 

FI3 
Assumir a necessidade de envolver, de forma permanente e ativa, o poder político, as 
instituições, a sociedade e os cidadãos em geral na criação de condições que tornem 
viável o modelo de prestação do serviço militar RV/RC em Portugal. 

R1 

R2 
R3 

FI4 

Melhorar, numa perspetiva integrada e de obtenção de ganhos de eficiência, a partilha entre 
os ramos e o MDN de sistemas tecnológicos, bases de dados e estruturas orgânicas 
permanentes dedicadas ao recrutamento (e.g., centros de recrutamento, gabinetes de 
atendimento) e à certificação escolar e profissional para apoio à transição para a vida civil. 

R1 

R2 
R3 

FI5 
Prever a exploração e monitorização integrada e centralizada da gestão da informação 
relativa aos militares RV/RC e da participação de todas as entidades envolvidas, de forma a 
melhorar a conetividade, clarificar corresponsabilidades e criar sinergias de utilidade. 

R1 

R2 
R3 

FI6 
Considerar a renovação e consolidação dos conceitos de Defesa e de Cidadania como 
uma responsabilidade militar, mas também política e social, prevendo o envolvimento de um 
conjunto alargado de instituições, entidades, personalidades e do cidadão comum.  

NA 

Participantes 

Poder político, governo (MDN e outros ministérios), ramos das FFAA, militares RV/RC, entidades 
estatais, públicas e privadas, escolas e universidades, sociedade, cidadãos. 

Quadro 56 - Linhas de ação e formas de intervenção do Eixo 6: “Valor social e profissional”. 

Linhas de ação A.I. 

LA1 
Garantia de que a passagem dos cidadãos pelas fileiras das FFAA durante o serviço 
militar em RV/RC constitui mais-valia social e profissional. 

R2 
R3 

LA2 
Preparação dos cidadãos que temporariamente passam pelas fileiras das FFAA para uma 
mais fácil (re)inserção no mercado de trabalho externo às FFAA. 

R3 

LA3 
Acompanhamento dos cidadãos na sua transição socioprofissional após o termo do 
contrato com as FFAA. 

R3 

Formas de Intervenção 

FI1 

Promover o desenvolvimento humano e profissional dos cidadãos que passam pelas 
fileiras das FFAA, apostando na sua formação escolar e profissional para além da aquisição 
das competências necessárias ao desempenho funcional em contexto militar, de forma a 
melhorar a sua empregabilidade futura fora das FFAA. 

R2 

R3 

FI2 
Apostar na certificação escolar e profissional dos militares RV/RC, com recurso a 
competências residentes e relações protocoladas. 

R2 
R3 

FI3 Garantir a certificação e o reconhecimento completo dos vários cursos ministrados nos 
ramos das FFAA, em linha com o SNQ e o CNQ. 

R3 

FI4 
Preparar antecipadamente os militares RV/RC para a reinserção na sociedade e no 
mercado de trabalho externo às FFAA, apostando na melhoria da sua empregabilidade. 

R2 
R3 

FI5 
Promover a certificação da experiência profissional adquirida em contexto de trabalho 
nas FFAA durante a permanência dos militares RV/RC nas fileiras. 

R2 
R3 

FI6 
Consolidar o papel dos delegados do CIOFE em relação às várias áreas de intervenção 
e prever a elaboração de palestras em U/E/O das FFAA esclarecendo os militares RV/RC 
sobre as possibilidades do regime de incentivos e o apoio na preparação para a vida civil. 

R3 
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Quadro 56 - Linhas de ação e formas de intervenção do Eixo 6: “Valor social e profissional” (cont.). 

Formas de Intervenção (cont.) 

FI7 
Prever um acompanhamento próximo dos ex-militares RV/RC após a saída das fileiras, 
apoiando, durante um lapso de tempo a determinar, a sua reinserção socioprofissional. 

R3 

FI8 
Apostar num aumento de vagas em organismos do Estado para integrar profissionalmente 
os ex-militares (ministérios, função pública em geral, forças de segurança). 

R3 

FI9 
Prever ações de formação complementares e estágios profissionais em empresas, em várias 
áreas de atividade, mediante protocolos, para integração dos ex-militares RV/RC. 

R3 

Participantes  

Poder político, órgãos do MDN (DGRDN, CIOFE), ramos das FFAA, SNQ, QNQ, CNQ, militares RV/RC, 
outras entidades públicas e privadas associadas à formação e certificação profissional, empresas. 

 ORIENTAÇÕES DE NATUREZA TÉCNICO-GESTIONÁRIA 

As orientações de natureza técnico-gestionária destinam-se a nortear os trabalhos 

no terreno em termos do planeamento, obtenção e organização de recursos, priorização 

das ações e procedimentos diversos. Relevam-se as orientações do Quadro 57. 

Quadro 57 - Principais orientações de natureza técnico-gestionária. 

 Descritivo 

O1 
Sujeitar o conteúdo do projeto de intervenção a uma avaliação prévia sob três citérios: (a) 
adequabilidade (pelos ramos das FFAA e pela DGRDN/MDN); (b) exequibilidade (a partir da 
disponibilidade financeira existente) e (3) aceitabilidade (decorrente da vontade do poder político). 

O2 Definir, com todo o rigor, as precedências e interdependências das linhas de ação e das formas 
de intervenção para uma adequada concretização do projeto. 

O3 Definir, em pormenor, as entidades / pessoas a envolver na concretização do projeto, bem como 
as respetivas atribuições e corresponsabilidades. 

O4 Clarificar, a todos os níveis, os fluxos de informação e de tomada de decisão que devem ser 
privilegiados na execução do projeto. 

O5 Constituir equipas-tarefa para a implementação do projeto de intervenção, por eixos 
estratégicos, sem prejuízo da necessária intercomunicabilidade entre eixos. 

O6 Constituir uma equipa de supervisão e apoio para garantir acompanhamento da implementação 
do projeto de forma integrada e de acordo com o planeado. 

O7 Definir e controlar o faseamento para a implementação do projeto, com a intervenção de metas, 
indicadores e tempos de execução. 

O8 Determinar e garantir, para cada fase, a existência dos recursos humanos, materiais e 
financeiros necessários à concretização do projeto. 

O9 Garantir protocolos de cooperação com entidades estatais, públicas e privadas, necessários à 
concretização do projeto e posterior consolidação do modelo de serviço militar em RV/RC. 

O10 Prever eventuais necessidades de formação (aquisição de competências específicas) para a 
concretização do projeto de intervenção e posterior gestão permanente do modelo. 

O11 Analisar e decidir sobre capacidade instalada versus necessidade de subcontratar para a 
implementação completa do projeto e posterior consolidação e gestão do modelo militar RV/RC. 

O12 
Constituir uma Comissão de Planeamento e Coordenação para o Recrutamento com 
atribuições alargadas e integradas entre o MDN e os ramos, para harmonizar e articular o 
planeamento estratégico e operacional e os programas e projetos de recrutamento. 
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Quadro 57 - Principais orientações de natureza técnico-gestionária (cont.). 

 Descritivo 

O13 Analisar benefícios e inconvenientes de maior articulação entre o recrutamento e as relações 
públicas do MDN e dos ramos, para além da mera coordenação e partilha de informação. 

O14 Diagnosticar a capacidade efetiva dos ramos em garantir certificação completa dos cursos que 
ministram, em linha com o SNQ e o CNQ, e definir metas e timings de evolução. 

O15 Criar, em coordenação com os ramos e o apoio destes, sucursais do CIOFE, distribuídas pelo 
território nacional, de forma a dinamizar as atividades de orientação e apoio na reinserção. 

O16 Acautelar que as soluções conjunturais de curto prazo não condicionem posteriormente a 
eficácia das soluções estruturais e os respetivos efeitos a mais longo prazo sobre o modelo. 

O17 Garantir uma supervisão permanente do projeto, fundada em avaliações periódicas e relatórios 
de progresso, bem como brífingues periódicos (e.g., mensais; no final de cada fase). 

O18 Prever a criação de um Observatório do Serviço Militar para monitorizar a implementação do 
projeto e ajudar na consolidação do modelo de serviço militar em RV/RC. 

O19 Prever a eventual atualização do projeto, durante a sua execução, face à evolução do contexto 
externo e organizacional, e a subsequente adaptação/complemento das medidas de intervenção. 

O20 Analisar / prever a eventual necessidade de introduzir alterações legislativas para concretizar e 
agilizar as várias medidas incluídas no projeto de intervenção. 

 IDEIAS FORÇA A CONSOLIDAR, RETER E DIFUNDIR 

Como corolário sugere-se, de forma abreviada e a título de exemplo, um decálogo de 

“ideias força”, em forma de estribilho, apelativo e facilmente apreendido e repetido, 

para consumo interno e projeção externa e como contributo para a construção de 

uma “imagem de marca” distintiva das FFAA e dos assuntos de Defesa. No Quadro 58 

apresenta-se o essencial dessas ideias. 

Quadro 58 - Ideias força a consolidar, reter e difundir. 

 Descritivo 

IF1 Integralidade e interdependência de problemas e soluções – perspetivar os problemas / 
disfunções e a geração de soluções por inteiro, de forma holística, sistémica e interdependente. 

IF2 
Corresponsabilidade, coordenação e partilha – eleger como regular a atuação conjunta e a 
partilha sistemática de estruturas, competências e outros recursos, de forma a criar sinergias e 
aumentar a eficácia dos processos de recrutamento, formação e reinserção socioprofissional. 

IF3 
Envolvimento militar, político e social – convocar, de forma permanente, a organização militar, 
o poder político, as instituições e a sociedade, porque os problemas, as soluções e os efeitos 
ultrapassam a capacidade de atuação dos ramos, do MDN e até dos sucessivos governos. 

IF4 
Divulgação detalhada e mensagem rigorosa – divulgar, externa e internamente, a imagem e a 
oferta de trabalho das FFAA, os incentivos e o papel do CIOFE, de forma sistemática, 
pormenorizada e rigorosa, recorrendo a formatos e meios adequados e a marketing especializado. 

IF5 
Supervisão e acompanhamento sistemático – prever, numa lógica de sustentabilidade e boa 
governança, a supervisão ao mais alto nível e o permanente apoio operacional aos processos de 
recrutamento, retenção e reinserção, em favor de uma completa e adequada execução. 

IF6 
Distintividade e similaridade da oferta militar – afirmar a oferta de trabalho das FFAA como 
atividade profissional diferenciada (uma missão ao serviço de Portugal), assumindo também, de 
forma explícita, a existência de áreas profissionais muito similares ao comum das profissões. 
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Quadro 58 - Ideias força a consolidar, reter e difundir (cont.). 

 Descritivo 

IF7 
Atividade e contrapartidas da opção FFAA – divulgar externamente, de forma comparada, clara 
e apelativa, as especificidades únicas e as condições do exercício profissional nas FFAA e as 
respetivas vantagens e compensações. 

IF8 
Escola de liderança e de valores – projetar externamente a imagem das FFAA como uma 
Instituição de referência e uma escola de liderança e de formação comportamental, requisitos 
desejáveis e procurados pelas organizações em geral. 

IF8 

Porta para o mercado de trabalho – afirmar as FFAA como uma oportunidade de certificação 
escolar e profissional, a partir da valorização e reconhecimento das competências obtidas em 
contexto militar, em ambiente formal e/ou decorrente da experiência adquirida no desempenho de 
funções. 

IF10 
Forças Armadas, Defesa e Cidadania – reforçar a participação das FFAA na educação e 
sensibilização dos cidadãos portugueses sobre as questões da Defesa Nacional e da cidadania, 
em coordenação com outras entidades públicas e privadas. 

 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA FINAL DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Na Ilustração 50 sintetiza-se, de forma gráfica, o essencial do projeto de intervenção, 

cujos elementos constituintes foram antes analisados. 

 

Ilustração 50 - Representação gráfica do projeto de intervenção. (Construção nossa). 
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 PERCURSOS DE CARREIRA ESTRUTURADOS: EXEMPLOS 

APLICADOS AO INGRESSO INICIAL NA CATEGORIA DE PRAÇAS 

Os resultados da investigação sublinham a necessidade de clarificação dos percursos 

profissionais padrão dos militares RV/RC, os quais devem constituir, em permanência, 

referência para a gestão vertical e horizontal de carreira por parte da organização e 

termo de comparação entre a oferta das FFAA e as âncoras de carreira individuais para 

os cidadãos. Sem uma referência desta natureza, normalizada e tornada pública, será 

mais difícil concretizar estes dois objetivos, estruturantes de um modelo renovado. 

Na Ilustração 51 apresenta-se, de forma gráfica, um exemplo de percurso geral de 

carreira, com a especial preocupação de servir primariamente aos cidadãos que 

ingressam nas FFAA através da categoria de praças.  
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   Legenda: 

  Mobilidade interna, vertical e horizontal (vagas / % do efetivo a definir para cada caso; seleção ad hoc) 

  Mobilidade externa (% a definir para os casos da GNR / PSP e de FP; seleção ad hoc) 

  “Zonas de mobilidade” 

Ilustração 51 - Representação gráfica de um percurso geral de carreira estruturado, com acesso inicial a partir da categoria de praças - modelo renovado. (Construção nossa).



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 
em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  375 

O exemplo da Ilustração 51 materializa uma estrutura de carreira simplificada, com 

múltiplas possibilidades, de um hipotético modelo renovado de serviço militar em 

RV/RC, com acesso inicial à categoria de praças. É também, no entanto, aplicável a um 

ingresso direto às categorias de sargentos ou de oficiais para RV/RC. 

Existem linhas de tempo, com referência anual, que norteiam o percurso profissional, 

nomeadamente, em termos de idade, tempo de serviço (geral e militar) e respetiva 

percentagem de aumento, tempo de permanência mínimo para acesso a outras formas 

de prestação de serviço e a outras categorias, saída antecipada das FFAA e passagem 

à situação de reserva. É possível observar as principais possibilidades que são 

oferecidas em termos de mobilidade interna (vertical e horizontal) no seio da 

organização militar e prever vários momentos de eventual saída das FFAA (mobilidade 

externa), desejavelmente no fim dos contratos e com projetos profissionais garantidos 

(e.g., ingresso nas forças e serviços de segurança, na função pública, no mercado de 

trabalho externo às FFAA em geral). Não se prevê que possa haver uma transição direta 

entre a categoria de praças e a categoria de oficiais, como acontece atualmente. 

Internamente, assume-se que o ingresso nas FFAA ocorre com 18 anos de idade e 

mantêm-se as atuais figuras normativas “regime de voluntariado (RV)” e “regime de 

contrato normal (RC)”, a que se associa a possibilidade de transição para um regime 

de contrato mais prolongado, definido normativamente como “regime de contrato 

especial (RCE)”, ou, inclusivamente, para os quadros permanentes dos ramos das 

FFAA no âmbito das várias categorias, em particular o quadro permanente de praças 

(QPP). Admite-se que o RCE possa começar logo no primeiro ano para as categorias 

de oficiais e sargentos em algumas especialidades, mas não para a categoria de praças. 

Na definição dos percursos padrão de carreira para os militares RV/RC está implícito a 

criação de quadros permanentes de praças no Exército e na Força Aérea, à 

semelhança do que se verifica já na Marinha, servindo este quadro de modelo. 

A formação inicial para ingresso nas FFAA e a formação contínua de carreira (de 

qualificação) não está explicitada na ilustração, embora ela ocorra, no primeiro caso, 

antes do início da celebração do primeiro contrato e, posteriormente, sempre que se 

justificar ou, sendo condição necessária, imediatamente antes de ter ocorrido a 

mobilidade interna (e.g., por transferência entre formas de prestação de serviço dentro 

da mesma categoria; por mobilidade intra e inter-categorias). Também não estão 

tipificados os patamares hierárquicos em cada forma de prestação de serviço e 
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categoria, adotando-se o que está normativamente definido no atual estatuto de carreira. 

Dependendo da situação, a mobilidade interna pode exigir concurso de admissão e 

atribuição de vagas ou percentagem de efetivos por universo (seleção ad hoc).  

Em relação à mobilidade externa, para além das percentagens que venham a ser 

atribuídas para acesso às forças e serviços de segurança e a determinados lugares da 

função pública como critério de privilégio, o acesso efetivo está dependente da 

aprovação nas respetivas provas de seleção. Para outras situações, é pressuposto que 

na transição dos militares RV/RC para a vida civil e o mercado de trabalho externo às 

FFAA ocorra com apoio efetivo e prolongado por parte do MDN e dos ramos das FFAA. 

Referem-se de seguida, três conjuntos de exemplos de percursos tipo aplicáveis aos 

cidadãos que ingressem nas FFAA em RV/RC (Quadros 59 a 61). 

Quadro 59 – Exemplos de percursos de carreira exclusivamente na categoria de Praças e com mobilidade interna. 

Percurso 1: RC (2 anos de contrato inicial) => RC (+ 2 anos) => RCE (6 anos) => QPP (restantes 30 
anos de serviço até à passagem à situação de Reserva). 

Percurso 2: RV (1 ano) => RC (2 anos de contrato inicial) => RC (+ 1 ano) => RCE (6 anos) => QPP 
(restantes 30 anos de serviço até à passagem à situação de Reserva). 

Percurso 3: RV (1 ano) => RC (2 anos de contrato inicial) => RC (+ 4 anos) => RCE (4 anos) => QPP 
(restantes 29 anos de serviço até à passagem à situação de Reserva). 

Percurso 4: RC (2 anos de contrato inicial) => RC (+ 4 anos) => RCE (6 anos) => QPP (restantes 28 
anos de serviço até à passagem à situação de Reserva). 

Quadro 60 – Exemplos de percursos de carreira exclusivamente na categoria de Praças, com mobilidade externa. 

Percurso 1: RC (2 anos de contrato inicial) => Saída para as Forças e Serviços de Segurança (GNR, 
PSP, SEF, PJ). 

Percurso 2: RV (1 ano) => RC (2 anos de contrato inicial) => RC (+ 2 anos) => Saída para as Forças e 
Serviços de Segurança (GNR, PSP, SEF, PJ). 

Percurso 3: RV (1 ano) => RC (2 anos de contrato inicial) => RC (+ 4 anos) => Saída para as Forças e 
Serviços de Segurança (GNR, PSP, SEF, PJ), para a FP ou para outras áreas do mercado de trabalho 
externo às FFAA. 

Percurso 4: RV (1 ano) => RC (2 anos de contrato inicial) => RC (+ 4 anos) => RCE (11 anos) => Saída 
para a FP ou para outras áreas do mercado de trabalho externo às FFAA. 

Quadro 61 – Exemplos de percursos de carreira inter-categorias, com mobilidade interna e externa. 

Percurso 1: RV (1 ano em Praça) => RC (2 anos de contrato inicial em Praça) => RC (+ 2 anos em 
Sargento) => QP de Sargentos (restantes anos de serviço até à passagem à situação de Reserva). 

Percurso 2: RC (2 anos de contrato inicial em Praça) => RC (+ 3 anos em Sargento) => RCE (10 anos 
em Sargento) => Saída para FP ou para outras áreas do mercado de trabalho externo às FFAA. 

Percurso 3: RC (2 anos de contrato inicial em Praça) => RC (2 anos em Sargento) => RCE (2 anos em 
Sargento) => QP de Oficiais (restantes anos de serviço até à passagem à situação de Reserva). 

Percurso 4: RC (2 anos de contrato inicial em Sargento) => RC (+ 2 anos em Sargento) => RCE (+ 2 
anos em Sargento) => RCE (12 anos em Oficial) => Saída para a FP ou para outras áreas do mercado 
de trabalho externo às FFAA. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 
em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  377 

 REFLEXÕES SOBRE A QUALIDADE DA INVESTIGAÇÃO E O 

CONTRIBUTO PARA O CONHECIMENTO 

A avaliação da qualidade da investigação, tendo como referência o objeto de estudo, 

pode ser estabelecida, nos termos propostos por Flick (2005, p. 5), a partir da relevância 

e da fundamentação de métodos, procedimentos e resultados. 

Em termos de métodos e procedimentos, considera-se que a investigação beneficia 

com a triangulação, intencional, de metodologias, fontes, tempo e instrumentos de 

análise de dados. A ideia que está subjacente a este modus operandi é ampliar a 

possibilidade de confrontação de perspetivas de análise e permitir testar a convergência 

versus a disparidade entre os dados (Creswell & Clark, 2006), bem como a procura de 

uma perspetiva mais integrada do fenómeno, com “resultados holisticamente válidos”, 

numa aproximação às abordagens “transacionais” de Cho e Trent (2006). 

Com a utilização de uma metodologia de pesquisa mista, combinando estratégias de 

investigação quantitativas e qualitativas, reforçam-se as potencialidades e mitigam-se 

as vulnerabilidades de cada uma e constitui-se, segundo Newman e Benz (1998), um 

continuum interativo tendente a obter uma perspetiva holística do fenómeno e aumentar 

a robustez científica e a validade da investigação. Esta opção metodológica é clarificada 

e justificada pela posição epistemológica e ontológica do investigador. 

O exercício de amostragem, ao utilizar três universos distintos (institucional, das chefias 

diretas e intermédias e dos próprios militares RV/RC), permite obter uma perceção mais 

abrangente e inovadora. A investigação é também inovadora por utilizar, no segundo 

trabalho de campo, uma amostra de oficiais dos três ramos das FFAA (perceção das 

chefias diretas e intermédias), que se pronunciam sobre os militares RV/RC, com quem 

lidam diariamente ou com muita frequência. A inovação é reforçada por utilizar, no 

terceiro trabalho de campo, uma amostra alargada de militares RV/RC das FFAA na 

determinação das suas próprias orientações (âncoras) de carreira. 

A instrumentação, com recurso a ferramentas diversas de recolha e tratamento de 

dados documentais e de material empírico, permite um cruzamento entre a revisão de 

estudos anteriores, a análise de documentação interna dos ramos e do enquadramento 

normativo do serviço militar em RV/RC e a aplicação de entrevistas e questionários e 

correspondente análise de conteúdo e estatística, combinação esta que se admite que 

torna a pesquisa mais abrangente e os resultados mais robustos. 
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Considera-se que a utilização de um software específico para tratamento das 

entrevistas e das questões abertas dos questionários, possibilitando a combinação 

entre procedimentos automáticos e manuais, é igualmente motivo de inovação e mais-

valia científica em estudos desta natureza. 

A avaliação da qualidade da investigação mede-se também pelo formalismo da 

pesquisa. Para isso, recorre-se a outros procedimentos, associados a questões 

éticas, em relação ao que se procura pugnar pela correta citação e referenciação das 

fontes utilizadas e garantir veracidade, rigor e acessibilidade de dados e procedimentos 

científicos, em prol da necessária replicação e refutabilidade dos resultados. 

O cumprimento de protocolos de pesquisa na recolha e difusão de dados documentais 

e empíricos e de resultados, bem como o “consentimento informado”, são outros 

procedimentos considerados neste âmbito e concretizados pela aplicação de critérios 

que procuraram garantir, designadamente aos participantes: (1) a explicitação de 

objetivos e procedimentos; (2) a clarificação sobre o seu envolvimento; (3) a garantia do 

anonimato das fontes e da confidencialidade dos dados; (4) a validação do material 

empírico recolhido por entrevista. Esta validade, “transacional” na expressão de Cho e 

Trent (2006), aumenta a precisão e o consenso, assumindo, como sugerido por Lincoln 

e Guba (1985), um processo interativo envolvendo investigador, participantes e dados. 

Em relação aos resultados e à sua relevância, nas perspetivas teórica e empírica, a 

investigação confirma a informação sistematizada de estudos mais recentes da autoria 

dos ramos, MDN e outros investigadores, independentes ou associados a projetos em 

curso sobre o serviço militar em RV/RC nas FFAA. As principais asserções 

metodológicas mostram, como contributo para o conhecimento, uma vertente mais 

integrada e inovadora da estrutura normativa do modelo, das fragilidades na sua 

aplicação e das possíveis linhas de renovação, decorrente do efeito que se obtém da 

permanente conjugação entre perspetivas (funcional e social), critérios (ambiente 

externo, estruturação e operacionalização do modelo) e níveis de análise (macro, meso 

e micro), permitindo avaliar as múltiplas facetas das dimensões que constituem a 

centralidade da investigação: recrutar – reter – reinserir. 

O contributo para o conhecimento decorre igualmente da prova obtida, com maior 

clareza e assertividade, sobre a crescente exposição externa do modelo e a sua 

grande dependência política, sociocultural e demográfica, em complemento de 

outros estudos e da perceção de responsáveis políticos e militares, quase sempre 
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parcialmente publicada. Simultaneamente, a inclusão de uma vertente qualitativa em 

todas as fases do trabalho de campo parece enriquecer e aprofundar a compreensão 

sobre alguns dos constrangimentos ao recrutamento e à retenção. 

Constitui igualmente mais-valia o conhecimento das orientações (âncoras) de 

carreira dos militares RV/RC do Exército português (perspetiva intra-individual), 

combinado e consolidado com a perceção obtida sobre os motivos de ingresso, de 

permanência e de saída prematura, e, ainda, com o conceito de “sucesso profissional”. 

Em conjunto, este conhecimento pode contribuir para a adoção de práticas de gestão 

mais adaptadas aos perfis profissionais e ajustamentos consoante as fases de 

recrutamento, retenção e reinserção, aproximando mais os objetivos organizacionais e 

os objetivos individuais. 

A análise SWOT, as estratégias a explorar e o subsequente projeto de intervenção 

constituem uma forma de corolário, acrescentando valor e reforçando a vertente 

aplicada da investigação. 

De forma complementar, sem falsa modéstia, a avaliação do valor da investigação, 

produzida durante o desenvolvimento da tese e sistematizada neste relatório, pode ser 

apreciada a partir do desempenho demonstrado pelo investigador com referência ao 

seu envolvimento na gestão de projetos associados, na elaboração e apresentação 

pública de artigos científicos em eventos internacionais, na publicação em revistas com 

indexação e na coordenação e coautoria de livros sobre a temática dos militares RV/RC. 

Numa tentativa de sistematização da avaliação da qualidade da investigação e do seu 

contributo, sublinham-se como principais pontos fortes, os seguintes: (1) a abrangência 

e a maturação da pesquisa; (2) o suporte teórico e empírico, amplo e consequente, e a 

clarificação e justificação das opções metodológicas e dos instrumentos de recolha e 

tratamento dos dados face aos propósitos epistemológicos e ontológicos do estudo; (3) 

a triangulação de metodologias, instrumentos e fontes; (4) a estratificação da amostra, 

cujo espetro recorre às perspetivas institucional, das chefias diretas e intermédias e 

individual; (5) a perceção ampla que se obtém do cruzamento entre perspetivas, critérios 

de avaliação e níveis de análise; (6) a utilização de software específico para tratamento 

do material empírico de natureza qualitativa; (7) a integração, num só documento, das 

várias dimensões do estudo dos problemas e disfunções (diagnóstico) e das soluções 

correspondentes, perspetivados de modo holístico e interdependente; (8) o estudo de 

modelos e da experiência de FFAA de outros países e o benchmarking para o caso 
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nacional; (9) a análise SWOT, as estratégias a explorar e o projeto de intervenção, 

enquanto corolário prático da investigação; e (10) a intenção, explícita, de convocar, de 

forma conexa e consequente, o poder político, os militares, as instituições e a sociedade, 

face à relevância, premência e complexidade da problemática. 

 LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 

Embora haja a convicção de que os resultados da investigação são um contributo 

relevante para ajudar a clarificar aspetos essenciais de uma problemática de âmbito 

nacional, a pesquisa tem naturais limitações e vulnerabilidades, que se prendem com 

as opções metodológicas, os processos de pesquisa assumidos, a quantidade dos 

dados recolhidos e a forma como estes são explorados. 

Das limitações, destacam-se: (1) a reduzida dimensão de algumas amostras utilizadas 

nas entrevistas da primeira fase do trabalho de campo; (2) a ausência da inclusão da 

perspetiva dos sargentos dos quadros permanentes, por norma quem mais diretamente 

contacta com a maioria dos militares RV/RC (sargentos e praças); (3) o facto de a 

terceira fase do trabalho de campo explorar apenas o ramo Exército, devendo ser 

replicada com amostras probabilísticas, de estrutura semelhante, da Marinha e da Força 

Aérea (como era a intenção inicial); (4) a utilização, na terceira fase de campo, de 

populações escolares e sociais heterogéneas, relativamente jovens e, ainda, pouco 

inseridas profissionalmente (militares RV/RC com reduzida experiência profissional, 

quase exclusivamente limitada ao contexto militar), o que pode conduzir a resultados 

menos estruturados e menos consistentes por via de um autoconceito na fase inicial de 

construção; (5) a reduzida exploração dos resultados em relação à comparação entre 

géneros, categorias, tempo de serviço e especialidades profissionais; e (6) a reduzida 

exploração e densificação estatística dos dados de natureza quantitativa. 

 INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

Embora abrangente e aprofundada em alguns tópicos, a investigação não é completa e 

muito menos definitiva, nem era esse o propósito. Serve meramente de complemento a 

pesquisas anteriores e é mais um motivo de reflexão sobre a problemática dos militares 

RV/RC das FFAA Portuguesas. Assumindo as limitações já explicitadas, importa atentar 

nas perspetivas não exploradas ou insuficientemente exploradas, bem como nas 

questões que continuam em aberto, deixando pistas para pesquisas adicionais. 
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A primeira sugestão refere-se à importância da inclusão da perspetiva da categoria 

dos sargentos dos quadros permanentes dos três ramos das FFAA, que são quem 

mais de perto contacta e acompanha os militares RV/RC e em relação ao que não existe 

registo científico. 

Outra pesquisa adicional que se sugere, completando a perspetiva obtida em relação 

ao caso do Exército Português (terceira fase do trabalho de campo), refere-se à 

identificação e exploração empírica das orientações (âncoras) de carreira dos 

militares RV/RC da Marinha e da Força Aérea, a replicar com amostras probabilísticas 

de estrutura e dimensão proporcionalmente semelhantes. 

Uma outra sugestão refere-se à indispensável ampliação do procedimento 

metodológico quantitativo e subsequente densificação qualitativa sobre os dados 

obtidos do inquérito por questionário das âncoras de carreira dos militares RV/RC do 

Exército e dos dados que vierem a ser recolhidos sobre a realidade dos outros ramos 

das FFAA Portuguesas. Aproveitar este desenvolvimento da investigação para ampliar 

o estudo dos conteúdos em relação a algumas variáveis demográficas: ramo, género, 

especialidade, tempo de permanência nas fileiras, perfil geográfico (residência).  

No mesmo âmbito, sugere-se uma investigação complementar comparativa, a partir 

da aplicação do instrumento utilizado para a identificação das âncoras de carreira dos 

militares, a uma amostra alargada de cidadãos convocados para o Dia da Defesa 

Nacional, cuja grande maioria não ingressa nas FFAA. Esta amostra deve ser mais 

robusta do que a que foi já utilizada num estudo recente (Artilheiro, 2019). 

Um outro tópico que merece uma reflexão mais aprofundada, pela importância que lhe 

tem sido atribuída, são as “estratégias de comunicação”, dadas as consequências 

sobre a profissionalização das Forças Armadas. 

Por fim, admite-se que é importante proceder a uma atualização dos dados e 

asserções mais relevantes explicitados nesta investigação, após a melhoria e a 

estabilização da situação provocada pela pandemia decorrente da COVID-19, 

avaliando, de forma global, as alterações introduzidas e as principais implicações 

daí decorrentes. Aproveitar a oportunidade para fazer um ponto de situação sobre a 

aplicação no terreno do Plano de Ação do MDN, prevendo, a partir daí, eventuais 

atualizações aos resultados apresentados na presente investigação. 
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APÊNDICE A – QUESTÕES PROTOCOLARES DE APROVAÇÃO E ACESSO ÀS 

FONTES - CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

 

 

ANEXO AO GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Consentimento Informado 

 

(Primeira fase do trabalho de campo) 
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PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 
INQUÉRITO POR ENTREVISTA 

 
CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Por favor, leia com atenção a informação seguinte. Caso considere algo pouco claro, 
não hesite em solicitar mais informação. Se concordar com a proposta que lhe foi feita, 
p.f. assine este documento, é formalmente importante que o faça. 

Título do estudo: “As Forças Armadas Portuguesas no Mercado de Trabalho: Análise 
crítica do atual modelo de prestação de serviço militar em Regime de Contrato”. 

Âmbito da investigação: Estudo de natureza académica, destinado à obtenção do grau 

de doutor em Gestão, vertente Recursos Humanos, na Universidade Lusíada, orientado 
pela Prof.ª Doutora Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento Coelho, da Universidade 
Lusíada de Lisboa. 

Explicação sumária do estudo: A seleção dos participantes neste inquérito segue uma 
lógica “intencional” de modo a incluir peritos, militares e, eventualmente, civis, em gestão 
de recursos humanos no contexto das FFAA ou do Ministério da Defesa Nacional. 
Pretende-se realizar uma entrevista semiestruturada, preferencialmente gravada para 
posterior transcrição de modo a facilitar a análise da informação recolhida. Prevê-se que 
a entrevista tenha uma duração máxima de uma hora e trinta minutos. 

Condições de participação: Voluntária, podendo em qualquer momento desistir, sem 

quaisquer constrangimentos ou ónus. 

Confidencialidade e anonimato: Será garantido, a todo o tempo, a confidencialidade 

dos dados e o anonimato dos participantes, sendo apenas revelado que estes, podendo 
ser civis ou militares, integram um grupo restrito de peritos em gestão de recursos 
humanos, profundos conhecedores da realidade dos militares contratados das Forças 
Armadas Portuguesas. Os dados resultantes do presente estudo são exclusivamente 
utilizados para efeitos desta investigação. 
 
Agradeço antecipadamente a sua disponibilidade para participar no estudo, colocando-
me ao dispor para quaisquer questões que possam surgir sobre a investigação. 
Nome: Coronel Tirocinado Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos 
Contactos: 966564336; labs0892@gmail.com 

 
 
Assinatura: ________________________________________ 

Data:  ____ / ____ / _______ 

  

mailto:labs0892@gmail.com
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 
 
 

 
Declaro ter lido e compreendido o teor deste documento, bem como todas as 
informações verbais fornecidas pelo investigador deste estudo. Foi-me garantida a 
possibilidade de, a qualquer momento, recusar participar na investigação sem quaisquer 
constrangimentos. Neste sentido, aceito ser incluído no presente estudo e declaro que 
autorizo a utilização dos dados, facultados de forma voluntária, acreditando que serão 
utilizados para esta investigação e na garantia de confidencialidade e anonimato que 
me são dadas pelo investigador. 

Nome: _______________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 

Data:  ____ / ____ / _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 2 PÁGINAS, 
SENDO ENVIADO CÓPIA PARA O PARTICIPANTE 
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APÊNDICE B – QUESTÕES PROTOCOLARES DE APROVAÇÃO E ACESSO ÀS 

FONTES – PRÉ-TESTE SOBRE O INVENTÁRIO DE 

ORIENTAÇÕES DE CARREIRA 

 

(Texto de e-mail remetido pelo investigador ao Sargento Mor Vítor Nascimento do 
Instituto Universitário Militar (IUM), para o fazer chegar aos militares RV/RC do IUM). 

 

De: Cor Tir Santos.lab <santos.lab@ium.pt> 

Para: _________________------------------------------------------------------------------- 

 

Boa tarde Camaradas, 

Sou o Coronel Barreiros dos Santos, Subdiretor do CIDIUM. 

 

Na sequência de uma conversa que tive com o Sr. Coronel Barreto Rosa e, mais 

recentemente, com o Sr. SMOR Vítor Nascimento, envio-vos um link sobre um inquérito, 

em relação ao qual solicito a V/ colaboração. 

Este inquérito tem como objetivo obter a perceção dos militares em RC sobre as suas 

principais orientações de carreira e integra-se num Projeto de Investigação do CIDIUM, 

sobre os militares contratados das Forças Armadas Portuguesas. 

Os militares selecionados para preencherem este inquérito têm a possibilidade de 

contribuir para a melhoria das Forças Armadas Portuguesas, ao nível do processo de 

recrutamento, das condições de prestação de serviço nas fileiras e do seu futuro 

profissional, dentro ou fora da Instituição militar, designadamente aqueles que 

regressam ao mercado de trabalho externo [às FFAA]. Por isso, por favor, não deixem 

de responder ao inquérito. 

Respondam a todas as questões, mesmo que hesitem em alguns casos – não há 

respostas corretas ou erradas, o que se pretende é obter a V/ opinião sobre os assuntos 

que são apresentados, seja ela qual for. 

Peço-vos que não troquem opinião sobre o conteúdo do inquérito antes de todos terem 

respondido às perguntas – o mais importante é a opinião de cada um, que será decerto 

diferente da do camarada do lado. 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 
em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  440 

As respostas são completamente anónimas. 

O Questionário está ativo em: 

https://www.ium.pt/questionarios/index.php/491491?lang=pt 

Nota: qualquer dúvida que tenham ou dificuldade em preencher o inquérito, p.f. falem 

comigo ou enviem um e-mail com as questões, porque se trata também de um pré-teste 

para ver se tudo está bem configurado e tudo é percebido por todos. 

Estimo que não demorem mais de 20/25 min a preencher o formulário – mas podem 

demorar mais se quiserem ou precisarem (podendo até gravar e voltar depois). Mas o 

ideal seria fazer tudo de seguida e o mais rápido possível. 

Obrigado pela V/ colaboração. 

Com um abraço, 

  

https://www.ium.pt/questionarios/index.php/491491?lang=pt
https://www.ium.pt/questionarios/index.php/491491?lang=pt
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APÊNDICE C – QUESTÕES PROTOCOLARES DE APROVAÇÃO E ACESSO ÀS 

FONTES – 3.ª REITERAÇÃO SOBRE O INVENTÁRIO DE 

ORIENTAÇÕES DE CARREIRA 

 
(texto para a ser enviado pelo IUM aos ramos das FFAA, reiterando o pedido…) 

 

Exmo.(a) Sr.(a) XXX 

O IUM está a desenvolver, de entre outros, um Projeto de Investigação sobre os 
militares contratados das Forças Armadas Portuguesas, tema este que reportamos de 

elevado interesse para os ramos das Forças Armadas. 

Em 27 de março e em 03 de agosto (reiteração) de 2018 (documentos em anexo) foi 
solicitado o apoio dos ramos no preenchimento de um inquérito por questionário aos 
militares em RC e em RV em serviço nas Forças Armadas Portuguesas, dentro e fora 

da estrutura orgânica do EMGFA e dos ramos. 

Em 12Out18 a situação é a seguinte (respostas): 

RAMO RESPOSTAS TOTAIS RESPOSTAS COMPLETAS 
Marinha 163 (7,00%) 69 (3,56%) 
Exército 1996 (85,70%) 1825 (94,17%) 
Força Aérea 98 (4,25%) 44 (2,27%) 

As respostas estarão divididas por categorias, forma de prestação de serviço, anos de 
serviço, género, entre outras variáveis independentes, o que torna menos relevante os 

números apresentados no quadro acima. 

Como se depreende do número de respostas obtidas, face aos respetivos universos 
atualmente no ativo, os dados até agora obtidos em relação à Marinha e à Força Aérea 
não são, ainda, estatisticamente relevantes para que o estudo possa continuar a ser 

desenvolvido. 

Neste sentido, solicita-se os bons ofícios no sentido de poderem ser obtidas mais 

respostas (completas). 

Informação importante para a administração do questionário: 

1) O Questionário em anexo destina-se a ser preenchido, on-line, se possível por 
todos os militares do RV e RC, e está ativo a partir do seguinte link: 
https://www.ium.pt/questionarios/index.php/491491?lang=pt 
 

2) As perguntas do questionário são, por si só, suficientemente explícitas em relação 
ao que se pretende obter com esta investigação, a qual será sempre 
complementar dos vários estudos já elaborados, quer como diagnóstico, quer 
sobretudo como propostas de melhoria organizacional. Existem, no entanto, um 
conjunto de instruções, quer no ponto prévio do questionário, quer ao longo do 
mesmo que ajudarão a perceber o que se pretende em cada fase. 

 

https://www.ium.pt/questionarios/index.php/491491?lang=pt
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3) Como também consta do ponto prévio, este inquérito tem como objetivo obter a 
perceção dos militares em RC sobre as suas principais orientações de carreira 

(vulgo “âncoras de carreira”) e integra-se no referido Projeto de Investigação a ser 
desenvolvido no IUM. 

 
4) Embora o locus da investigação (na sua dimensão empírica) sejam os contratados 

(RC) dos vários ramos e categorias, o inquérito é aberto aos militares do RV, até 
para posterior comparação dos resultados obtidos. 

 
5) Como reforço da vontade em aderir ao preenchimento do inquérito, é referido no 

“ponto prévio” que os militares selecionados têm a possibilidade de contribuir para 
a melhoria das Forças Armadas Portuguesas, ao nível do processo de 
recrutamento, das condições de prestação de serviço nas fileiras e do seu futuro 
profissional, dentro ou fora da Instituição militar, designadamente aqueles que 
regressam ao mercado de trabalho externo [às FFAA]; daí a importância de 
responderem ao inquérito. 

 
6) É também essencial que os militares inquiridos respondam a todas as questões, 

mesmo que hesitem em alguns casos (aliás, o inquérito está construído para que 
o respondente não possa avançar para a pergunta seguinte antes de responder 
às anteriores) – sendo que não há respostas incorretas ou erradas, o que se 
pretende é obter a opinião dos militares sobre os assuntos que são apresentados, 
seja ela qual for. 

 
7) É importante que os militares inquiridos não troquem opinião sobre o conteúdo do 

inquérito antes de todos terem respondido às perguntas – o mais importante é a 
opinião de cada um, que será naturalmente diferente da dos seus camaradas 
RV/RC com quem trabalham e privam no dia-a-dia. 

 
8) É assegurado que as respostas são completamente anónimas e os resultados 

serão tratados estritamente no âmbito desta investigação. 
 

9) Estima-se que o preenchimento do formulário demore, em média, entre 20 a 30 
minutos, embora tenha sido definido um período de tempo substancialmente maior 
para o seu preenchimento. Está, no entanto, salvaguardada a possibilidade de o 
respondente poder gravar, retomar o preenchimento e submeter os resultados 
mais tarde. Mas o ideal seria fazer tudo de seguida e o mais rápido possível. 

 
10) Embora fosse importante que os dados tivessem, nesta altura, sido todos 

recolhidos, o link da plataforma digital de respostas para o desenvolvimento da 

investigação, continuará aberto até ser obtido um número estatisticamente 
significativo de respostas, solicitando-se, se possível, que o contributo possa estar 
terminado no final de outubro de 2018, altura em que se fará uma nova avaliação 

do número de respostas válidas (completas). 

Certos de que a presente solicitação obterá por parte de V. Ex.cia o melhor 
encaminhamento, agradeço antecipadamente as respetivas diligências. 
 
Com os melhores cumprimentos, e elevada estima e consideração, 
 

O Comandante do IUM, 

12 de outubro de 2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

APÊNDICE D 
Guião de entrevista do estudo exploratório (fase I) 
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APÊNDICE D – GUIÃO DE ENTREVISTA DO ESTUDO EXPLORATÓRIO (FASE I) 

Preparação da entrevista: 

Referir quais os objetivos da investigação; 

Enviar as perguntas antes da entrevista formal. 

Admitir que algum ‘entrevistado’ possa querer responder por escrito ou por telefone. 

Seguir o guião como referência e acompanhar cada questão com os respetivos 

subtópicos constantes da recordatória do entrevistador. 

Tempo médio previsto por entrevista: 60 a 90 minutos. 

Ponto prévio 

Os dados recolhidos a partir deste inquérito por entrevista serão exclusivamente 

utilizados no âmbito académico e de um estudo integrado num projeto de investigação 

do Centro de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Universitário Militar (CISDI) 

sobre os militares contratados das Forças Armadas Portuguesas. 

A confidencialidade das respostas é garantida na íntegra ou na dimensão do 

pretendido.  

O inquérito está estruturado em duas partes, sendo a primeira destinada à recolha de 

alguns dados demográficos e a segunda às perguntas concretas, abertas, sobre o tema 

da investigação. 

A segunda parte do inquérito está organizada em sete tópicos de investigação: 

1. Recrutamento e retenção de efetivos do serviço militar em RV/RC; 

2. Níveis de efetivos RV/RC e áreas funcionais mais carenciadas; 

3. Referencial de formação/treino RV/RC para a preparação técnico-profissional; 

4. Valor da formação e experiência profissional obtidas em contexto militar; 

5. Regime de incentivos em vigor; 

6. Soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados e prevenir a 

ocorrência de outros no futuro; 

7. Outros problemas e soluções. 
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I PARTE 

DADOS SOCIOPROFISSIONAIS 

1. Militar / Civil 

Militar  

Civil  

2. Inserção orgânica 

MDN / DGPRM  

Marinha  

Exército  

Força Aérea  

3. Áreas funcionais 

Recrutamento  Superintendência do pessoal  

Recrutamento e seleção  Comando do pessoal  

Formação / instrução  Direção de Administração  

Reinserção  Direção de Formação  

Centro Psicologia Aplicada  Chefia do Pessoal  

Outros:  Outros:  

4. Experiência profissional 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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II PARTE 
PERGUNTAS SOBRE A INVESTIGAÇÃO 

Tópicos de investigação – DIAGNÓSTICO PF PS 

(H) Recrutamento e retenção de efetivos do serviço militar em RV/RC: 

P 1.1. Quais são os grandes problemas e disfunções (se é que existem) que se 

prendem com a operacionalização do modelo em termos de recrutamento? 

P 1.2. E em termos de retenção, quais os maiores problemas e disfunções? Porque 

existem? 

P 1.3. Existem dados estatísticos sobre as taxas de atrição no processo de 

recrutamento e seleção? E sobre tempos médios de permanência e taxas de atrição 

após o ingresso nas FFAA? 

X  

(I) Níveis de efetivos RV/RC e áreas funcionais mais carenciadas: 

P 2.1. Como têm variado os níveis de efetivos RV/RC nos últimos anos? 

P 2.2. Quais as áreas funcionais mais carenciadas? Que outras dificuldades existem? 

P 4.1. Como avalia a adequabilidade do atual referencial de formação/treino que 

está a ser aplicado aos militares RV/RC para a sua preparação técnico-profissional? 

Pode distinguir em termos de classes/categorias? 

X  

(J) Referencial de formação/treino RV/RC para a preparação técnico-profissional: 

P 3.1. Como avalia a adequabilidade do atual referencial de formação/treino que está 

a ser aplicado aos militares RV/RC para a sua preparação técnico-profissional? 

P 3.2. Pode distinguir em termos de classes/categorias? 

X  

(K) Valor da formação e experiência profissional obtidas em contexto militar: 

P 4.1. Até que ponto considera que a formação e a experiência profissional obtidas 

em contexto militar podem ser úteis após a saída das fileiras? 

P 4.2. Que exemplos concretos existem da importância dessa formação e 

experiência? 

 X 

(L) Regime de incentivos em vigor: 

P 5.1. Quais os principais problemas e constrangimentos que apresenta / impõe o 

regime de incentivos? 

P 5.2. Como avalia a atualidade (adequabilidade) do regime de incentivos em vigor? 

X X 

Tópicos de investigação – SOLUÇÕES (propostas) PF PS 

(M) Soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados e prevenir a 

ocorrência de outros no futuro: 

P 6.1. Como podem ser resolvidos ou mitigados os problemas do recrutamento e da 

retenção? O que tem sido feito? E que outras intervenções estão planeadas ou devem, 

ainda, ser feitas pelo(s) ramo(s) e/ou pelo MDN? 

P 6.2. Como têm sido ultrapassadas / mitigadas as dificuldades em efetivos? 

P 6.3. Que alterações têm sido feitas nos últimos anos e que outras estão previstas 

ao referencial de formação/treino RV/RC? Porquê? 

P 6.4. Que iniciativas recentes e atividades previstas têm sido assumidas pelo ramo / 

MDN para melhorar a reinserção socioprofissional dos ex-militares RC? 

P 6.5. Como resolver ou mitigar os problemas relativos ao regime de incentivos? 

X X 

Outros Tópicos de investigação PF PS 

(N) Outros problemas e soluções: 

P 7.1. Que outros problemas e soluções devem ser equacionados sobre o modelo de 

profissionalização das FFAA em Portugal, para além dos abordados? 

X X 

Nota: PF – perspetiva funcional; PS – perspetiva social e de cidadania. 
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  APÊNDICE E 
Guião de entrevista do estudo exploratório (fase II) 
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APÊNDICE E – GUIÃO DE ENTREVISTA DO ESTUDO EXPLORATÓRIO (FASE II) 

 

Preparação da entrevista: 

Referir quais os objetivos da investigação; 

Enviar as perguntas antes da entrevista formal. 

Admitir que algum ‘entrevistado’ possa querer responder por escrito ou por telefone. 

Seguir o guião como referência e acompanhar cada questão com os respetivos 

subtópicos constantes da recordatória do entrevistador. 

Tempo médio previsto por entrevista: 90 a 120 minutos. 

Ponto prévio 

Os dados recolhidos a partir deste inquérito por entrevista serão exclusivamente 

utilizados no âmbito académico e de um estudo integrado num projeto de investigação 

do Centro de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Universitário Militar (CISDI), 

sobre os militares contratados das Forças Armadas Portuguesas. 

A confidencialidade das respostas é garantida na íntegra ou na dimensão do 

pretendido.  

O inquérito está estruturado em duas partes, sendo a primeira destinada à recolha de 

alguns dados demográficos e a segunda às perguntas concretas, abertas, sobre o tema 

da investigação. 

A segunda parte do inquérito está organizada em nove tópicos de investigação: 

1. Recrutamento e seleção para o serviço militar em RV/RC; 

2. Retenção de efetivos militar RV/RC; 

3. Níveis de efetivos RV/RC e áreas funcionais mais carenciadas; 

4. Principais razões de ingresso em RV/RC; 

5. Principais razões de saída prematura de RV/RC; 

6. Principais dificuldades de reinserção socioprofissional dos ex-militares contratados; 

7. Regime de incentivos em vigor; 

8. Soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados; 

9. Outros problemas e soluções. 
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I PARTE 

DADOS SOCIOPROFISSIONAIS 

1. Inserção orgânica 

Marinha  

Exército  

Força Aérea  

2. Órgãos / Áreas funcionais 

Recrutamento e seleção  Gestão do pessoal  

Formação / instrução  Direção de instrução  

Centro de recrutamento  Direção de Pessoal   

Psicologia  Centro de formação militar  

Componente operacional  Outros(as)  

3. Experiência profissional 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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II PARTE 

PERGUNTAS SOBRE A INVESTIGAÇÃO 

Tópicos de investigação – DIAGNÓSTICO (da estruturação e/ou operacionalização do modelo) 

1. Principais problemas e disfunções relativos ao recrutamento e seleção de efetivos do serviço militar 

em RV/RC. Dados estatísticos sobre candidatos e atrição durante o processo de seleção.  

2. Principais problemas e disfunções relativos à retenção de efetivos em militares RV/RC. Dados 

estatísticos sobre as taxas de atrição durante o serviço militar e tempos médios de permanência nas 

fileiras. 

3. Níveis de efetivos RV/RC e áreas funcionais mais carenciadas. Distinção por categorias e género. 

4. Principais motivos de ingresso em RV/RC. Distinção em termos de classes/categorias e género. 

5. Principais motivos de saídas antecipadas (voluntárias) de militares RV/RC. Distinção em termos de 

classes/categorias e género. 

6. Regime de incentivos em vigor – principais problemas e constrangimentos. 

7. Principais dificuldades do MDN e dos ramos no processo de reinserção socioprofissional dos ex-

militares contratados. 

Tópicos de investigação – SOLUÇÕES (estruturação e/ou operacionalização do modelo) 

8. Possíveis soluções para resolver / mitigar os problemas diagnosticados. Iniciativas e atividades mais 

recentes. Planos futuros. 

Outros Tópicos de investigação 

9. Outros problemas e soluções que devem ser equacionados em relação ao modelo de 

profissionalização das FFAA em Portugal. 
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  APÊNDICE F 
Análise de conteúdo das entrevistas da fase I do estudo exploratório: 

“perspetiva funcional e social” 
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APÊNDICE F – ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS DA FASE I DO 

ESTUDO EXPLORATÓRIO: “PERSPETIVA FUNCIONAL E 

SOCIAL” 

Quadro 62 - Principais problemas e disfunções na aplicação do modelo ao nível do “recrutamento” e da “retenção”. 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 

C
o

n
te

x
to

 e
x
te

rn
o

  
(1

2
 e

m
 1

6
 [

7
5
,0

0
%

])
 Serviço 

militar em 
RV/RC 

Conscrição e 
profissionaliza-
ção 

11 em 16 
(68,75%) 

“[…] a passagem da conscrição à profissionali-
zação constituiu para as FFAA Portuguesas 
uma das maiores transformações dos últimos 
anos e uma verdadeira mudança de 
paradigma…”. (E8) 

Novo 
paradigma 

Envolvimen-
to social das 
FFAA 

Questões de 
defesa 9 em 16 

(56,25%) 

“[…] parece haver um certo alheamento dos 
jovens das questões de defesa”. (E3) 
“Hoje há uma menor ligação entre a sociedade 
e as FFAA”. (E2) FFAA 

Fatores 
económicos 
e financeiros 

Orçamentos 
anuais 

12 em 16 
(75,00%) 

“Os orçamentos têm consequências nos 
efetivos e na flexibilidade da gestão…”. (E9) 
“As cativações anuais são limitadoras...”. (E6) Cativações 

M
e
rc

a
d

o
 d

e
 t

ra
b

a
lh

o
 

(1
1
 e

m
 1

6
 [

6
8
,7

5
%

])
 

Fatores 
demográ-
ficos 

Estrutura 
etária da 
população 

10 em 16 
(62,50%) 

“[…] e há já uma inversão ao nível das idades 
da pirâmide demográfica”. (E13) 
“[…] a base de recrutamento é cada vez mais 
estreita e uma limitação ao recrutamento 
militar”. (E4) 
“Portugal não é caso único, outros países 
experimentaram o mesmo problema …” (E1) 
“[…] pode aconselhar a uma reflexão fora dos 
quadros mentais habituais” (E5). 
“[…] e as FFAA não podem deixar de cumprir as 
mais básicas missões e compromissos em 
termos de defesa e segurança, nacional e 
internacional”. (E7) 

Base de 
recrutamento 
das FFAA  

Novos 
públicos-alvo 

(Mais) 
Mulheres 

9 em 16 
(56,25%) 

“Sem razão aparente, os efetivos de mulheres 
têm vindo a diminuir nos últimos anos”. (E3) 
“Hoje há menos mulheres no ramo [Exército] 
que há cinco anos atrás…”. (E11) 

Estrangeiros 
residentes 

6 em 16 
(37,5%) 

“O recurso a estrangeiros não é opção 
atualmente”. (E5) 
“[…] e ainda há a opção de outros públicos-alvo, 
recrutando imigrantes; deve ser encarada como 
mais uma possibilidade”. (E8) 
“Outros países recorreram a esta solução 
[recrutamento de estrangeiros], como a 
Espanha, que recorreu a residentes oriundos da 
América do Sul…”. (E1) 

Fatores 
socio-
culturais e 
profissionais 

Escolaridade 

7 em 16 
(43,75%) 

“[…] e são mais escolarizados”. (E15) 
“Parece que as maiores habilitações literárias 
afastam os cidadãos das FFAA”. (E13) 

Situação 
profissional  

“Há cada vez mais estudantes e menos jovens 
empregados, a trabalhar”. (E2) 
“A maioria dos candidatos não tem experiência 
nem hábitos de trabalho…” (E6) 
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Quadro 62 - Principais problemas e disfunções na aplicação do modelo ao nível do “recrutamento” e “da retenção” 

(cont.). 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 
Unidades de Contexto Unidades de 

Registo 
Ocorrências 
(entrevistados) 

R
e
c
ru

ta
m

e
n

to
 

(1
6
 e

m
 1

6
 [

1
0
0
%

])
 

Divulgação 

Imagem das 
FFAA 

9 em 16 
(56,25%) 

“Os estudos referem que a imagem que a 
sociedade tem das FFAA continua a ser muito 
boa…”. (E2) 
“[…] os jovens não conhecem o que as FFAA fazem 
e poucos sabem porque existem”. (E11) 
“Hoje exige-se uma maior capacidade de projetar a 
imagem das FFAA”. (E14) 

Oferta de 
trabalho 

10 em 16 
(62,50%) 

“[…] a divulgação do que as FFAA oferecem, a 
mensagem, não está a passar…”. (E6) 
“[…] talvez as FFAA não estejam ainda preparadas 
para competir no mercado de trabalho, como as 
outras organizações com mais experiência”. (E12) 

Estratégia de 
divulgação  

9 em 16 
(56,25%) 

“[…] o relacionamento com o mercado de trabalho 
e com a sociedade é determinante…”. (E12) 
“Qual é a estratégia do MDN para a divulgação? E 
a dos outros ramos? (...). Como melhorar e tornar 
mais conjunto o que se pretende divulgar,… a 
imagem e as carreiras?” (E2) 

Atividades e 
conteúdos 
de 
divulgação 

11 em 16 
(68,75%) 

“[…] basta ver os sites dos três ramos e do MDN 
para perceber que os formatos e os conteúdos são 
completamente diferentes….; […] não ajuda quem 
procura, quem pesquisa…”. (E14) 
“[…] e sabe-se que nem sempre há consonância 
entre a informação prestada e a realidade 
encontrada, aspeto que temos vindo a melhorar 
entretanto…”. (E1) 

Fontes de 
informação 
dos 
candidatos 

7 em 16 
(43,75%) 

“O mais importante continua a ser o ‘boca-a-boca’ 
(passa-palavra) e os familiares…”. (E3) 
“Os familiares e os amigos têm sido muito 
importantes no acesso às FFAA…”. 
“É importante apostar nas novas tecnologias e nas 
redes sociais…” (E16) 

Estruturas 
de recruta-
mento 

Centros de 
recrutamento 
(CR) 

10 em 16 
(62,50%) 

“Porque é que os CR do Exército só tratam de 
questões do ramo? Não se percebe bem…”. (E9) 
“Parece-me um desperdício de meios e de 
capacidades os CR dos três ramos e as suas 
delegações não tratarem de todos os candidatos, 
os que concorrem a qualquer ramo …”. (E6) 
“Pode haver maior partilha de recursos e de 
instalações na fase de seleção…”. (E2) 
“Porque é que a Marinha não recruta mais no Norte, 
onde há mais gente? Se calhar até haveria muitos 
jovens que estariam interessados!?” (E11) 
“A Força Aérea pode alargar mais a sua malha de 
seleção de RV/RC no país…, embora as 
candidaturas tendam a ser cada vez mais on-line e 
o recrutamento seja mais nacional…”. (E15) 

Centros de 
classificação 
e seleção 
(CCS) 

Dia da 
Defesa 
Nacional 
(DDN) 

8 em 16 
(50,00%) 

“[…] a avaliação tem sido muito positiva, 
designadamente sobre a sensibilização e a 
divulgação sobre as FFAA e a Defesa Nacional e 
em relação ao conhecimento do perfil dos jovens 
portugueses…”. (E3) 
“O DDN, que pode e deveria ser mais tempo, tem 
uma dimensão nacional, universal,… e não 
estaremos nós a perder uma oportunidade única 
para fazer mais?”. (E10) 
“O DDN não pretende ser uma ação de 
recrutamento…, mas porquê?”. (E6) 
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Quadro 62 - Principais problemas e disfunções na aplicação do modelo ao nível do “recrutamento” e da “retenção” 

(cont.). 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 
Unidades de Contexto Unidades de 

Registo 
Ocorrências 
(entrevistados) 

S
e
le

ç
ã
o

 
(1

5
 e

m
 1

6
 [

9
3
,7

5
%

])
 

Perfis de 
seleção 

Perfis gerais 
de admissão 

9 em 16 
(56,25%) 

“Os perfis de admissão atuais podem estar algo 
desatualizados face aos candidatos…”. (E3) 
“Podemos estar a impor à partida perfis muito 
seletivos, muito exigentes, que deixam de fora 
gente muito capaz…”. (E1) 
“A idade de admissão de cidadãos para o atual 
RCE já chegou a condicionar as admissões na 
Assistência Religiosa e na Medicina…”. (E8) 

Perfis 
específicos 
de admissão 
aos ramos 

6 em 16 
(37,50%) 

“As provas da especialidade não é o que provoca 
mais atrição, há outros fatores antes”. (E14) 
“As especificidades dos ramos implicam também 
perfis específicos de admissão”. (E9) 

Candidatos 
Perfil médio 
dos 
candidatos 

11 em 16 
(68,75%) 

“O número de candidatos tem oscilado, mas por 
vezes torna-se difícil selecionar os necessários…” 
(E10) 
“Há falta de qualidade ou os referenciais têm que 
ser mudados… temos que ver melhor esta questão, 
já que a atrição é muito elevada”. (E14) 
“As tatuagens têm sido frequentemente motivo de 
exclusão…; há muitos jovens tatuados…”. (E5) 

Atrição 
durante o 
processo 
de seleção 

Atrição entre 
candidatura 
e PCS 

15 em 16 
(93,75%) 

“[…] e alguns nem chegam a apresentar-se para a 
as provas.” (E8) 
“As candidaturas on-line, que estão agora no início, 
têm muitas desistências…” (E13) 

Atrição 
durante as 
PCS 

“[…] e a atrição é muito elevada nas PCS”. (E10) 
“Muitas exclusões são devido a inadequada 
condição física, os candidatos são em média 
bastante fracos, depois há outros muito bons”. (E5) 
“Muitos candidatos chumbam por deficiências 
visuais e auditivas”. (E14) 

Atrição 
durante a 
formação 
inicial 

 “A formação inicial continua a provocar uma atrição 
considerável, são novas rotinas, novos horários e 
muito cansaço físico”. (E11) 
“[…] o mais difícil são os primeiros dias em que não 
há contacto com o exterior”. (E6) 
“Não usar TM quando querem é um verdadeiro 
problema…”. (E15) 

Rácio n.º de 
ingressos 
por n.º de 
candidatos 

5 em 16 
(31,25%) 

“O número de ingressos, face ao volume de 
candidatos, tem sido muito baixo”. (E1) 
“[…] quase sempre há vagas que não são 
preenchidas e estas, em geral, já são poucas face 
às necessidades…”. (E6) 

R
e
te

n
ç
ã
o

 
(1

6
 e

m
 1

6
 [

1
0
0
%

])
 Tempo de 

perma-
nência 

Momento da 
saída 

7 em 16 
(43,75%) 

“Muitos militares saem antes do fim dos respetivos 
contratos”. (E2) 
“[…] mesmo que tenham que indemnizar o Estado, 
muitos acabam por sair”. (E7) 

Retorno do 
investimento 

11 em 16 
(68,75%) 

“O retorno do investimento na formação e no treino 
dos RC é em geral insuficiente”. (E8) 

Atrição 
durante a 
prestação 
do serviço  

Taxa de 
atrição 

8 em 16 
(50,00%) 

“A redução da qualidade dos candidatos tem 
conduzido a um aumento das taxas de atrição 
mesmo depois do ingresso nas FFAA”. (E6) 
“Se a qualidade é importante no recrutamento, a 
falta dela também reduz, depois do ingresso, a 
capacidade de reter os RC nas fileiras”. (E13) 
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Quadro 62 - Principais problemas e disfunções na aplicação do modelo ao nível do “recrutamento” e da “retenção” 

(cont.). 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 
Unidades de Contexto Unidades de 

Registo 
Ocorrências 
(entrevistados) 

R
e
te

n
ç
ã
o

 (
c
o
n
t.
) 

(1
6
 e

m
 1

6
 [

1
0
0
%

])
 

Atrição 
durante a 
prestação 
do serviço 
(cont.) 

Áreas 
funcionais 
mais 
afetadas 

9 em 16 
(56,25%) 

“[…] são as especialidades com mercado fora das 
FFAA as mais carentes”. (E15) 
“[…] a atrição é elevada nas áreas operacionais e 
com maior intensidade de trabalho". (E11) 

Atrição por 
ramo 

6 em 16 
(37,50%) 

“[…] sendo a Força Aérea o ramo menos afetado e 
o Exército aquele que tem maior dificuldade em 
reter efetivos em RC”. (E2) 

Condições 
proporcio-
nadas 

Acolhimento 
inicial 

9 em 16 
(56,25%) 

“A primeira impressão sobre o contexto militar e a 
assimilação de rotinas na sequência dos primeiros 
contactos é crítica para os cidadãos”. (13) 

Gestão de 
expetativas 

“A informação inicial parece nem sempre ser a mais 
correta,… ou não é completa e leva à criação de 
falsas expetativas…”. (E10) 
“[…] é o que acontece quando os cidadãos 
percecionam as diferenças entre as expetativas e o 
que encontram…e desistem facilmente” (E6). 

Retribuição 
14 em 16 
(87,50%) 

“A retribuição inicial dos recrutas é muito baixa, 
cerca de 1/3 do ordenado mínimo nacional e isso 
leva a desistências…”. (16) 
“Os militares da categoria de praças ganham pouco 
mais que o ordenado mínimo nacional e isso leva-
os a procurar outros desafios”. (E9) 
“O ordenado na categoria de praças não é 
competitivo com o mercado…”. (E5) 

Condições 
de trabalho e 
de habitabili-
dade 

11 em 16 
(68,75%) 

“Há poucos efetivos no ramo face às necessidades 
e às missões…”. (E6) 
“Em unidades com escalas reduzidas os militares 
têm que fazer mais serviços”. (E10) 
“[…] mas há instalações… que têm que ser 
melhoradas, o que temos vindo a fazer, por 
exemplo, para alojar as mulheres”. (E8) 
“Alguns militares queixam-se que têm poucas 
condições, por exemplo, para estudar, mas nem 
sempre é assim…”. (E6) 

 Mobilidade  
 profissional 

Mobilidade 
funcional  

14 em 16 
(87,50%) 

“Por vezes verificam-se muitas mudanças entre 
cargos e funções…”. (E2) 
 “Depois da colocação inicial e da colocação mais 
perto da área de residência, os movimentos têm 
sido mais reduzidos…”. (E13) 
“Há militares RC que estavam afastados há muitos 
anos da área de residência, mas estamos a 
melhorar isso…”. (E7) 
“A colocação longe da residência é um dos 
principais motivos de desistência”. (E11) 
“[…] e as mudanças de unidade podem conduzir a 
mais desistências…”. (E4) 
“Temos procurado reduzir os movimentos dos RC, 
mas nem sempre é possível face à escassez de 
efetivos em algumas especialidades…”. (E13) 
“Hoje há menos deslocações que havia há cinco 
anos, por exemplo. Temos vindo a reduzir os 
deslocamentos, o que se pretende é coloca-los 
mais perto da sua residência…”. (E8) 

Mobilidade 
geográfica 

Progressão 
na carreira 

6 em 16 
(37,50%) 

“As praças RC podem ascender a sargento e até a 
oficial, desde que tenham capacidade…” (E15) 
“ Com o RCE alguns militares do RC normal podem 
entrar no novo regime… (E8) 
“[…] e também podem concorrer aos QP”. (E5) 
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Quadro 63 - Evolução dos níveis de efetivos RV/RC nos ramos das FFAA e áreas funcionais mais carenciadas. 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 
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Necessida-
des em 
efetivos 
militares 

Necessida-
des dos 
ramos 

13 em 16 
[81,25%]) 

“As necessidades estruturais são superiores aos 
efetivos autorizados pela tutela…”. (E13) 
“Os efetivos anuais autorizados são quase 
sempre inferiores às necessidades reais”. (E10) 
“Só se tem falado nos efetivos autorizados, mas 
devia falar-se também nas necessidades reais, 
dado que são essas que estão associadas às 
missões atribuídas às FFAA…”. (E5) 
 “[…] os efetivos RV/RC têm sido reduzidos 
progressivamente…, dez anos depois do fim do 
SEN, a redução já era cerca de 30%”. (E4) 

Efetivos 
autorizados 

Existências 
globais em 
pessoal 

Situação 
geral (atual) 

15 em 16 
(93,75%) 

 “A sua carência pode vir a colocar em causa, a 
curto prazo, as missões e compromissos de 
defesa e segurança do Estado”. (E8) 
“Não se percebe como não se alargou ainda o 
âmbito do RCE, dado que poderia minorar a atual 
situação…” (E13) 

Situação por 
ramo 

“O Exército é o ramo mais afetado, porque é o 
que precisa de mais efetivos…”. (E3) 
“A situação [do Exército] está no limiar do 
suportável face à escassez de militares 
contratados, sobretudo praças”. (E7) 
“A Marinha tem carência de RC, o problema é já 
transversal aos três ramos …”. (E6) 
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Áreas 
funcionais 
mais 
carenciadas 

Áreas 
operacionais 

11 em 16 
(68,75%) 

“A maior carência é nas áreas operacionais e em 
áreas sujeitas a uma grande mobilidade 
geográfica, mas mais em praças…”. (E14) 
“Ficam quase sempre vagas por preencher em 
áreas técnicas com mercado no exterior”. (E5) 

Áreas com 
mercado 
externo 

Distinção por 
ramos das 
FFAA 

7 em 16 
(43,75%) 

“[Na Marinha] faltam efetivos nas áreas técnicas 
em oficiais e sargentos, engenharias e 
informática…; em praças as mais afetadas são as 
classes de fuzileiros e mergulhadores”. (E5) 
“Neste ramo [Exército], os problemas notam-se 
em muitas áreas funcionais,… informática, 
direito, saúde, transmissões, tradução…, isto em 
oficiais e sargentos, e condutores e mecânicos-
auto, operadores de equipamentos pesados de 
engenharia, etc., em praças…”. (E9) 
“Na Força Aérea não existem, nesta altura, 
dificuldades em oficiais e não estamos a recrutar 
sargentos RV/RC; em praças as especialidades 
operacionais e aquelas que exigem maior 
mobilidade geográfica são críticas…”. (E16) 

Saída e 
entrada de 
grandes 
volumes de 
efetivos 

Saída das 
fileiras 

9 em 16 
(56,25%) 

“[…] e há redução pronunciada de efetivos face a 
grandes volumes de saídas…”. (E4) 
“O recompletamento de um elevado número de 
militares de uma só vez é contraproducente, pois 
tem fortes implicações no futuro…”. (E10) 
“Se associarmos as necessidades reais e o 
número de saídas em cada ano, será muito difícil, 
senão impossível, as FFAA terem capacidade 
para o seu recompletamento em igual número”. 
(E8) 

Recompleta-
mento de 
efetivos 
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Quadro 64 - Avaliação do referencial de formação do serviço militar RV/RC para a preparação técnico-profissional. 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 

F
o

rm
a
ç
ã
o
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a
ra
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n
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s
s
o

 n
a
s
 F

F
A

A
 

(1
5
 e

m
 1

6
 [

9
3
,7

5
%

])
 

Formação 
inicial 
 
 

Instrução 
militar básica 
(IMB) 

15 em 16 
(93,75%) 

“[…] tem como objetivo proporcionar uma 
preparação militar geral aos cidadãos que 
ingressam no ramo em RV/RC”. (E6) 
“[…] esta formação, ou instrução como 
geralmente lhe chamamos, é essencial e uma 
forma de aculturação à organização…”. (E15) 

Instrução 
militar 
complemen-
tar (IMC) 

“[…] prepara o militar para algumas das funções 
concretas que vai desempenhar…”. (E6) 
“[…] abarca a formação técnico-militar e cultural 
e a aptidão física, variando consoante as 
especialidades [áreas funcionais] que os militares 
vão depois ocupar”. (E11) 
“Existem especialidades a mais e muitas das 
áreas funcionais diferem com a categoria 
profissional, o que dificulta a gestão da formação 
e, depois, a gestão funcional do dia-a-dia…”. 
(E15) 
“Muitas das áreas funcionais das praças não são 
as mesmas que as dos sargentos e dos 
oficiais,… havendo mais dificuldade na mudança 
de categoria, na escolha das áreas…”. (E12) 

F
o

rm
a
ç
ã
o

 d
e
 c

a
rr

e
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a
 

(1
1
 e

m
 1

6
 [

6
8
,7

5
%

])
 

Formação 
contínua 

Qualificações 
específicas 
de duração 
variável 

11 em 16 
(68,75%) 

“Sobre a componente técnica e profissional da 
formação dos RV/RC não me pronuncio…, mas 
penso que os ramos deverão procurar certificar e 
reconhecer toda a formação que dão…”. (E2) 
“A formação técnica é em muitos casos onerosa 
e prolongada, tal como o treino operacional, este 
em alguns casos mais …”. (E15) 
“A Força Aérea também recruta técnicos já 
qualificados externamente, a quem ministra, 
depois, formação técnico-militar…”. (E13) 
“A formação para os cargos / funções tem sido 
muito reduzida…” (E12) 

Formação 
para 
promoção 

Formação 
para a 
função 

Formação 
para cargos 7 em 16 

(43,75%) 
Treino 
operacional 

F
o

rm
a
ç
ã
o

 c
o

m
p

le
m

e
n

ta
r 

p
a
ra

 o
 e

x
e
rc

íc
io

 d
a
 

p
ro
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s
s
ã
o
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it

a
r 

 
(9

 e
m

 1
6
 [

5
6
,2

5
%

])
 

Formação 
para os 
novos 
contextos e 
missões 

Novos 
contextos de 
atuação 

9 em 16 
(56,25%) 

 
“Os novos contextos de atuação dos militares e a 
volatilidade situacional exigem polivalência 
funcional, competências transversais e grande 
‘consciência situacional’…”. (E10) 
“As novas missões obrigam a pensar a formação 
dos militares, mesmo no caso dos RC, de forma 
diferente aos referenciais clássicos…; temos de 
os preparar para tomar mais decisões com pouca 
informação e o cumprimento de missões de 
forma mais autónoma…”. (E16) 
 

Novas 
missões 
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Quadro 65 - Valor da formação e experiência profissional obtidas em contexto militar: lógica social e de cidadania – 

reinserção socioprofissional. 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 

V
a
lo

ri
z
a
ç
ã
o

 e
s
c
o

la
r 

e
 s

o
c
io

p
ro

fi
s
s
io

n
a
l 

(1
5
 e

m
 1

6
 [

9
3
,7

5
%

])
 

 Valorização  
 escolar 

Formação 
certificada 

11 em 16 
(68,75%) 

“[…] já há muitos cursos reconhecidos e 
certificados”. (E15) 
“Hoje a formação certificada é ainda muito inferior 
a 50%...”. (E3) 
“Em termos de certificação da formação temos 
um longo caminho…”. (E12) 
“Há muita formação importante que está a ser 
ministrada fora do CNQ…”. (E5) 
“[…] os resultados da aposta na certificação e 
reconhecimento externo ainda não atingiram o 
que se pretende para os militares RV/RC”. (E1) 

Formação 
não 
certificada 

 Valorização 
 profissional 

Experiência 
profissional 

14 em 16 
(87,50%) 

“[…] estamos longe do objetivo pretendido de 
reconhecer a experiência obtida nas FFAA”. (E5) 

Caderneta 
de 
Competên-
cias  

“A certificação profissional é um objetivo do MDN 
e dos ramos das FFAA…”. (E3) 
“[…] existe já uma caderneta de competências 
para cada militar contratado”. (E11) 
“[…] muito importante a existência de certificados 
profissionais reconhecidos externamente”. (E13) 

Certificação 
profissional 

Perceção 
dos militares 

“É importante saber qual a perceção que o 
mercado e os próprios militares RV/RC têm da 
experiência adquirida em contexto militar, para 
que pode servir...”. (E2) 
“[…] neste momento, os ramos não sabem qual a 
mais-valia que constitui a passagem dos 
cidadãos pelas FFAA…”. (E1) 

Perceção 
externa 

Valorização 
social 

Cidadania 
10 em 16 
(62,50%) 

 “As FFAA são consideradas uma escola para a 
vida…”. (E5) 
“[…] as FFAA têm empregado milhares de 
cidadãos, devolvendo-os à Sociedade mais aptos 
para o exercício da cidadania…”. (E10) 

Partilha de 
responsa-
bilidades 

 “É ao poder político que compete definir o papel 
que cabe às FFAA no desenvolvimento social dos 
cidadãos …“. (E4) 

E
s
tr

u
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s
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(1
0
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m
 1

6
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6
2
,2

5
%
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SNQ, QNQ e 
CNQ 

Referenciais 
de formação 

9 em 16 
(56,25%) 

“A revisão dos referenciais de formação dos 
RV/RC deve, se possível, ter como referência os 
standards do mercado de trabalho…”. (E3) 
“[…] é essencial poder haver comparabilidade e 
transferência de competências entre as FFAA e o 
mercado de trabalho, isto sem prejuízo de 
garantir, primeiro, a satisfação dos referenciais e 
das exigências dos cargos militares…”. (E6) 
“É determinante a coerência entre SNQ / CNQ e 
formação das FFAA”. (E4) 
“[…] os referenciais de formação contemplam 
formação certificada e modular, por UFCD”. (12) 

Modularida-
de da 
formação 

Tipologia de 
ações 

Programas 
de apoio 
interno 

7 em 16 
(43,75%) 

“É necessário potenciar os programas de apoio 
da responsabilidade do CIOFE [Informação, 
Orientação, Formação, Emprego]”. (E6) 
“Podem existir mentores ou monitores que 
acompanhem os militares…” (E14) 

Protocolos  

“As parcerias são outras formas de apoiar a 
reinserção dos ex-militares”. (E2) 
“A Marinha tem alguns protocolos com entidades 
empregadoras…”. (E4) 

Outplace-
ment 

“[…] a contratação de serviços especializados sai 
caro e o orçamento não permite…”. (E1) 
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Quadro 66 - Avaliação do valor do regime de incentivos. 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 

P
e
rc

e
ç
ã
o

 g
e
ra

l 
s
o

b
re

 o
 R

I 
(1

4
 e

m
 1

6
 [

8
7
,5

0
%

])
 

Atualidade 
do RI 

Falta de 
regulação 

9 em 16 
(56,25%) 

“[…] há alguns aspetos previstos no RI que ainda 
não foram regulamentados”. (E8) 

Desatualiza-
ção do 
diploma  

“Precisamos urgentemente de rever o RI”. (E4) 
“[…] o RI está muito desatualizado”. (E16) 
“Alguns incentivos não são exequíveis, outros 
são difíceis de concretizar”. (E11) 

Credibilidade 
do RI 

Falta de 
credibilidade 

8 em 16 
(50,00%) 

“O RI é um instrumento de gestão muito 
importante …”. (E3) 
“[…] o RI deixou há muito de ser credível e válido, 
não está mal concebido, a sua aplicação é que é 
difícil em algumas áreas”. (E16) 

Divulgação 
do RI 

Conheci-
mento 
reduzido 8 em 16 

(50,00%) 

“Não se percebe como é que o RI não é do 
conhecimento generalizado dos militares 
RV/RC”. (E2) 
“Alguma coisa está a falhar na divulgação do RI 
aos militares…”. (E4) 
“Os graduados também têm que conhecer o atual 
regime de incentivos, para poderem aconselhar 
os seus militares RV/RC”. (E11) 

Ações de 
divulgação 

“Parece continuar a haver uma eficácia reduzida 
das ações de divulgação do MDN e dos 
ramos…”. (E13) 
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Aplicabili-
dade geral 
do RI 
 
11 em 16 
(68,75%) 

Alterações 
de 2004 e 
2007 

6 em 16 
(37,50%) 

“As várias alterações ao diploma de 2000 vieram 
dificultar a sua aplicação no terreno…”. (E3) 
“[…] os casos do acesso à GNR e à PSP são 
exemplo do enfraquecimento do RI”. (E8) 
“A prestação pecuniária para os RC no fim do 
contrato reduziu substancialmente…”. (E5) 

Outras 
alterações 

“A Lei do Orçamento de Estado dos últimos anos 
acabou por condicionar ainda mais a aplicação 
do RI”. (E14) 
“Nos últimos anos, perdeu praticamente todo o 
seu valor, devido às restrições orçamentais 
impostas e às alterações à lei…”. (E7) 

Grau de 
execução 

5 em 16 
(31,25%) 

“O grau de execução é relativamente baixo em 
praticamente todas as áreas previstas no RI”. 
(E9) 
“O apoio à reintegração depois da saída das 
FFAA tem sido o ‘parente mais pobre’…”. (E10) 

Aplicabili-
dade por 
áreas de 
intervenção 
do RI 

Apoio à 
obtenção de 
habilitações 
académicas 

14 em 16 
(87,50%) 

“O apoio à frequência de cursos superiores 
aplica-se apenas após o final da prestação do 
serviço…”. (E15) 
“[…] nem todas as vagas anuais são preenchidas 
nas universidades”. (E2) 
“A aplicação do Estatuto do Trabalhador-
Estudante depende das U/E/O, das funções 
ocupadas e pontualmente também da perceção 
das respetivas chefias”. (E1) 

Apoio para a 
formação e 
certificação 
profissional 

“A formação profissional tem estado concentrada 
sobretudo após os contratos ou na parte final 
destes…”. (E9) 
“A certificação profissional está ainda a ser 
concretizada em escala muito reduzida e 
continua a ser um objetivo a alcançar, ainda algo 
distante em várias especialidades…”. (E3) 
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Quadro 66 - Avaliação do valor do regime de incentivos (cont.). 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 
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Aplicabili-
dade por 
áreas de 
intervenção 
do RI 
(cont.) 

Apoio à 
inserção/ 
reinserção 
no mercado 
de trabalho 

9 em 16 
(56,25%) 

“[…] uma redução progressiva das prestações 
pecuniárias (subsídio de reintegração)”. (E1) 
“Há áreas do apoio à reinserção que, de uma 
forma ou de outra, não estão ativas, como o 
subsídio de apoio à criação do próprio emprego, 
a admissão à Função Pública e aos Quadros de 
Pessoal Civil das FFAA [não têm sido abertos 
concursos] …”. (E12) 
“A reinserção, por exemplo, é uma área em que 
é necessário ainda evoluir, mas tem sido feito um 
esforço nesse sentido e há projetos de melhoria 
a curto e médio prazo…”. (E11) 

Estruturas e 
recursos 

Estruturas 
envolvidas 

8 em 16 
(50,00%) 

“Nem sempre está bem definido quem faz o quê, 
quais as entidades envolvidas e como 
intervêm…”. (E6) 

Recursos 
envolvidos 

“Os recursos usados [pelo MDN e pelos ramos] 
não têm sido suficientes para todas as áreas de 
intervenção do RI”. (E14) 

Quadro 67 - Propostas de soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados. 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 

C
o

n
te

x
to

 e
x
te

rn
o

 Serviço 
militar em 
RV/RC 

Novo 
paradigma 

3 em 16 
(18,75%) 

“Há que assumir internamente e politicamente 
que existe um novo paradigma e que deve servir 
de base ao planeamento e à concretização de 
objetivos no âmbito do serviço militar RV/RC”. 
(E10) 

Envolvimen-
to social das 
FFAA 

Questões de 
defesa 

8 em 16 
(50,00%) 

“As questões da ligação entre sociedade e FFAA 
também são da responsabilidade do poder 
político… são de todos. (E5) FFAA 

Fatores 
económicos 
e financeiros 

Orçamentos 
anuais 

7 em 16 
(43,75%) 

“Este é um dos problemas que ultrapassa muito 
o âmbito militar…”. (E14) 

M
e
rc

a
d

o
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e
 t
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a
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Outros 
públicos-alvo 

(Mais) 
Mulheres 

9 em 16 
(56,25%) 

“Pode haver uma maior aposta no recrutamento 
de mulheres, agora que as condições estruturais 
são mais adequadas…” (E13) 

Estrangeiros 
residentes 

6 em 16 
(37,50%) 

“[…] e sei que recrutar estrangeiros não é 
atualmente pacífico mas, mais tarde ou mais 
cedo, vamos ter que pensar nisso”. (E10) 

Fatores 
socio-
culturais e 
profissionais 

Escolaridade 
7 em 16 
(43,75%) 

“[…] mas a solução não pode passar por deixar 
de apostar nos cidadãos mais escolarizados, sob 
pena de as FFAA se tornarem ainda menos 
competitivas no mercado de trabalho”. (E1) 

Situação 
profissional 

R
e
c
ru

ta
m

e
n

to
 

Divulgação 

Imagem das 
FFAA 

9 em 16 
(56,25%) 

“É fundamental apostar na imagem institucional e 
na divulgação da atividade das FFAA”. (E11) 

Oferta de 
trabalho 

10 em 16 
(62,50%) 

“[…] e é necessário divulgar a oferta de trabalho 
com mais eficácia, de modo mais profissional”. 
(E2) 

Estratégia de 
divulgação e 
conteúdos 

9 em 16 
(56,25%) 

“Torna-se urgente prever uma divulgação das 
FFAA de forma integrada, tornando-a mais 
conjunta, com formatos semelhantes e conteúdos 
da mesma natureza…”. (E1) 

Fontes de 
informação 

9 em 16 
(56,25%) 

“É necessário apostar nas novas tecnologias e 
nas redes sociais…” (E7) 
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Quadro 67 - Propostas de soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados (cont.). 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 

R
e
c
ru

ta
m

e
n

to
 (

c
o
n
t.
) 

Estruturas de 
recrutamento 

CR 
CCS 

10 em 16 
(62,50%) 

“É essencial rentabilizar os órgãos de 
recrutamento e de seleção para utilização pelos 
três ramos”. (E2) 

Dia da 
Defesa 
Nacional 
(DDN) 

8 em 16 
(50,00%) 

“Não tem como objetivo recrutar, mas se calhar 
deveria ter…”. (E10) 
“Foi definido um novo modelo do DDN, 
apostando no alargamento da rede de locais para 
a sua realização [de 11 para 28 nos últimos 6 
anos] e na modernização tecnológica, entre 
outras medidas”. (E2) 
“Seria importante pensar no DDN com mais 
tempo, mais que um dia, e incluir também 
atividades de recrutamento, senão estaremos a 
gastar muito dinheiro para pouca coisa…” (E6) 

S
e
le

ç
ã
o

 

Perfis de 
seleção e 
perfis dos 
candidatos 

Perfis gerais 
de admissão  

13 em 16 
(81,25%) 

“Talvez haja necessidade de mexer em alguns 
perfis de seleção”. (E1) 
“[…] é imperioso adequar a idade de ingresso 
para as três especialidades do atual RCE 
enquanto este não é alargado a outras áreas 
funcionais, que é importante que aconteça”. 
(E13) 
“A questão das tatuagens deve ser melhor 
ponderada, admitindo-se algumas exceções, 
desde que não visíveis e sem conteúdos que 
choquem, discriminativos…”. (E5) 
“Será importante prever várias alternativas que 
garantam a continuidade do recrutamento” (E11) 

Perfis 
específicos 
de admissão 
aos ramos 

Atrição 
durante o 
processo de 
seleção 

Atrição antes 
do ingresso 
nas FFAA 

13 em 16 
(81,25%) 

“[…] tem que haver um acompanhamento maior 
dos candidatos, procurando que eles mantenham 
o interesse no ingresso…”. (E10) 

Atrição 
durante a 
formação 
inicial 

“Tem que se perceber como o período de 
formação inicial pode ser menos agressivo na 
alteração de rotinas e na criação de rusticidade”. 
(E15) 

R
e
te

n
ç
ã
o

 

Tempo de 
permanência 

Retorno do 
investimento 

11 em 16 
(68,75%) 

“O alargamento do atual RCE e a sua inclusão no 
regime de incentivos é uma necessidade efetiva 
e a sua implementação pode ajudar a aumentar 
o retorno do investimento…” (E5) 
“É importante, como na FA, haver no Exército um 
despacho do CEME a estabelecer a duração dos 
contratos em RC pelas várias áreas funcionais, 
consoante a duração e o investimento na 
formação inicial e nas qualificações…”. (E12) 

Atrição 
durante a 
prestação do 
serviço 

Áreas 
funcionais 
mais 
afetadas 

9 em 16 
(56,25%) 

“Tem que ser feito algo, ao nível das unidades 
militares, procurando obter alguma equidade a 
nível mais geral.” (E10) 
 “[…] já na atividade  operacional é mais difícil… 
mas pode, depois de terminar, haver outras 
compensações…". (E8) 

Distinção por 
ramos das 
FFAA 

6 em 16 
(37,50%) 

“O problema da atrição tem que ser resolvido 
pelos três ramos, de forma conjugada”. (E1) 

Condições 
proporcio-
nadas 

Acolhimento 
inicial e 
gestão de 
expetativas 

9 em 16 
(56,25%) 

“Tem que haver um cuidado especial na receção 
dos cidadãos e nos primeiros contactos”. (E2) 
“A correta gestão de expetativas e o rigor da 
informação proporcionada são aspetos que 
devem ser melhor trabalhados…”. (E2) 
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Quadro 67 - Propostas de soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados (cont.). 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 

R
e
te

n
ç
ã
o

 (
c
o
n
t.
) 

Condições 
proporcio-
nadas 
(cont.) 

Retribuição 
14 em 16 
(87,50%) 

“Tem que se resolver a questão do vencimento 
nas primeiras 12 semanas, aproximando-o do 
ordenado mínimo nacional”. (E9) 
“A remuneração dos militares contatados tem que 
ser competitiva face à correspondente 
remuneração civil…”. (E13) 

Condições 
de trabalho 

11 em 16 
(68,75%) 

“A carga de serviços de escala deve ser bem 
analisada. Talvez alguns serviços internos não se 
justifiquem como estão a ser feitos…”. (E10) 

Condições 
de habitabili-
dade 

“[…] as instalações têm sido melhoradas, mas 
pode ser preciso fazer mais”. (E12) 

 Mobilidade  
 profissional 

Mobilidade 
funcional e 
geográfica 

14 em 16 
(87,50%) 

“Uma das medidas seria aumentar a 
permanência dos militares nos cargos e funções, 
até para retirar mais rendimento …”. (E7) 
“É fundamental que os militares RC sejam 
colocados, o mais cedo e o maior tempo possível, 
perto das suas áreas de residência”. (E10) 

Progressão 
na carreira 

“O desenvolvimento de carreira dos RC, as 
possibilidades proporcionadas, devem estar 
melhor sistematizadas na informação que lhes é 
disponibilizada…”. (E3) 

E
fe

ti
v
o

s
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il
it

a
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Situação 
atual em 
efetivos 
militares 
RV/RC 

Necessida-
des dos 
ramos 

11 em 16 
(68,75%) 

“É necessário promover o alargamento do âmbito 
do atual RCE, abrangendo áreas que exijam 
maior qualificação, mas também que tenham 
mercado externo”. (E14) 

Efetivos 
autorizados 

Recomple-
tamento de 
efetivos 

Áreas 
funcionais 
mais 
carenciadas 

6 em 16 
(37,50%) 

“As áreas funcionais mais carenciadas devem ter 
uma estratégia própria de recompletamento, a 
estudar mais profundamente…”. (E11) 

Saída de 
grandes 
volumes… 

7 em 16 
(43,75%) 

”O recompletamento de efetivos tem que ser 
gradual, não pode ser feito tudo num ano, para 
evitar depois saídas de grandes volumes de 
efetivos em simultâneo”. (E6) 
 “Seria importante que pudessem existir mais 
militares RV/RC para reforçar a base das 
categorias, o que permitiria reduzir o número de 
militares QP…”. (E5) 

Subsidia-
riedade 
Militares 
RV/RC 
versus QP 

P
re

p
a
ra

ç
ã
o

 t
é
c
n

ic
o

-p
ro

fi
s
s
io

n
a
l 

Formação 
para 
ingresso nas 
FFAA 

instrução 
militar básica 

10 em 16 
(62,50%) 

“A formação inicial pode ser de menor duração e 
mais dirigida desde o início para as diferentes 
áreas funcionais…”. (E6) 
“Seria importante normalizar a formação entre os 
três ramos, sem prejuízo da formação técnica 
específica que tem que ser ministrada…” (E11) 
“Deve haver uma maior aproximação entre as 
áreas funcionais das três categorias, para facilitar 
a gestão…”. (E11) 

instrução 
militar 
comple-
mentar 

Formação 
contínua 

Qualifica-
ções 
específicas 
de duração 
variável 

7 em 16 
(43,75%) 

“É imperioso que a formação tenha o devido 
retorno do investimento, mais ainda a formação 
prolongada e onerosa.” (E7) 
“[…] o RCE pode ser uma forma de rentabilizar o 
investimento de alguma formação específica 
mais prolongada”. (E15) 
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Quadro 67 - Propostas de soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados (cont.). 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 

P
re

p
a
ra

ç
ã
o

 t
é
c
n

ic
o

-p
ro

fi
s
s
io

n
a
l 

(c
o
n
t.
) 

Formação 
contínua 
(cont.) 

Formação 
para 
promoção 

10 em 16 
(62,50%) 

“[…] a formação e o treino ministrados aos 
militares RV/RC têm que responder às 
necessidades funcionais do Exército e aos 
cargos atribuídos…”. (E8) 
 “[…] penso que é importante prever que toda ou 
a maior parte da formação ministrada esteja em 
linha com o que  é preconizado pelas entidades 
nacionais que a regulam, de forma a poder ser 
conferida a respetiva certificação”. (E11) 
“Dada a exigência técnica, neste ramo [Força 
Aérea] o tempo de contrato é variável, mas é 
imprescindível recorrer ao RCE…”. (E16) 

Formação 
para a 
função 

Formação 
para cargos 

11 em 16 
(68,75%) 

Formação 
para os 
novos 
contextos e 
missões 

Novos 
contextos de 
atuação e 
novas 
missões 

9 em 16 
(56,25%) 

“Hoje a formação e o treino têm que ser mais 
abrangentes, incluindo áreas transversais, outras 
competências, de análise, de decisão, de 
relacionamento e até de gestão…”. (E12) 
 “[…] estas competências têm que ser 
transversais às classes e não servir apenas para 
formar e preparar os oficiais…”. (E6) 

F
o

rm
a
ç
ã
o

 e
 e

x
p

e
ri

ê
n

c
ia

 p
ro

fi
s
s
io

n
a
l 
m

il
it

a
r 

 Valorização  
 Escolar e 
profissional 

Formação 
certificada 

14 em 16 
(87,50%) 

“[…] tendo sido definidos vários objetivos [da 
DGRDN] nesta área…: alinhar a formação com 
os referenciais nacionais com vista à certificação; 
satisfazer as necessidades específicas das FFAA 
e potenciar a empregabilidade; e melhorar a 
ligação com as estruturas formativas nacionais”. 
(E2) 
“[…] reforçar a capacidade de atuação no apoio à 
reinserção socioprofissional, através do CIOFE e 
da ligação aos ramos e aos empregadores”. (E1) 
“[…] e reforça-se a necessidade de reformular 
parte dos conteúdos da formação profissional dos 
RV/RC, a partir da sua modularidade, garantindo 
a comparabilidade com o QNQ e a 
correspondente integração no CNQ…”. (E11) 
“Um dos principais objetivos dos ramos tem que 
ser aumentar a formação certificada”. (E1) 
“[…] e é importante continuar a rever ou a 
reestruturar os cursos das várias especialidades 
em linha com o CNQ”. (E13) 

Valorização 
profissional 

9 em 16 
(56,25%) 

“[…] reconhecer a experiência profissional obtida 
em contexto militar será um salto qualitativo 
enorme…”. (E11) 
“Temos que apostar na obtenção de títulos 
profissionais… a obtenção do Certificado de 
Aptidão Profissional (CAP)”. (E9) 

Valorização 
social 

Cidadania 

10 em 16 
(62,50%) 

“As FFAA devem continuar a ser vistas como uma 
‘escola de virtudes’, de valores sociais e de 
disciplina e de promoção do exercício de 
cidadania…”. (E5) 
“[…] e reforçar a Instituição Militar como local de 
formação e crescimento humano e profissional”. 
(E14) 
“[…] e pretende-se que os cidadãos, após a 
passagem pelas FFAA, regressem à Sociedade 
mais valorizados que quando entraram…”. (E10) 

Partilha de 
responsa-
bilidades 

“A valorização humana e social em geral, a partir 
das FFAA, deve ter também a participação do 
poder político, que acho imprescindível”. (E8) 
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Quadro 67 - Propostas de soluções para resolver ou mitigar os problemas diagnosticados (cont.). 

Categorias 
Sub-

categorias 

Indicadores 

Unidades de Contexto Unidades de 
Registo 

Ocorrências 
(entrevistados) 

F
o

rm
a
ç
ã
o

 e
 e

x
p

e
ri

ê
n

c
ia

 p
ro

fi
s
s
io

n
a
l 
m

il
it

a
r 

(c
o

n
t.

) 

 Estruturas 
 e ações 

Estruturas  
de 
apoio 

7 em 16 
(43,75%) 

“O CIOFE deve exercer as suas atribuições de 
forma mais alargada, com os programas de apoio 
já previstos…”. (E6) 
 “A atuação conjunta do MDN e dos ramos tem 
que ser coordenada e mais efetiva”. (E15) 

Tipologia de  
ações 

Ligação ao 
SNQ 

“[…] e penso que é fundamental que ramos e 
Ministério exerçam a sua influência para fazer 
reconhecer as especialidades de cariz mais 
militar”. (E8) 
“[…] temos que diligenciar para que toda a 
experiência adquirida nas FFAA seja certificada e 
reconhecida como uma mais-valia”. (E14) 

 Configura- 
 ções de  
 reinserção 

 Mercado de  
 trabalho  
 externo 

3 em 16 
(18,75%) 

“Seria importante saber qual o real valor das 
qualificações obtidas na FAP…” (E15) 
“[…] temos que faz estudos para determinar o 
valor da formação militar e da experiência obtida 
internamente…” (E10) 

 Mercado de  
 trabalho  
 interno 

5 em 16 
(31,25%) 

“Muita da formação obtida durante o RV/RC vai 
ser útil para quem ingresse nos QP do ramo”. 
(E15) 

R
e
g

u
la

m
e
n

to
 d

e
 i
n

c
e
n

ti
v
o

s
 

Atualidade 

Falta de 
regulação 

9 em 16 
(56,25%) 

“Primeiro há que regulamentar o que não está 
regulamentado e depois avaliar que alterações 
têm que ser introduzidas”. (E11) 
“[…] temos que atualizar o RI, parte do que está 
escrito já não faz sentido…”. (E5) 
“Alguns incentivos não são exequíveis”. (E13) 

Desatualiza-
ção do 
diploma  

Credibilidade 
Falta de 
credibilidade 

8 em 16 
(50,00%) 

“Para aumentar a sua credibilidade temos que o 
aplicar, mas há aspetos que dependem de 
disponibilidade financeira…”. (E4) 

Divulgação 

Conheci-
mento 
reduzido 

10 em 16 
(62,50%) 

“A informação tem que começar antes do 
ingresso…”. (E1) 
“O momento da candidatura é determinante para 
informar os futuros militares RV/RC”. (E10) 
“[…] e durante o tempo de permanência nos 
ramos tem que continuar a divulgação do RI, via 
digital e presencial”. (E9) 
“A divulgação, as formas, os momentos, os 
meios… haver coordenação entre os ramos e o 
MDN que também deve participar”. (E4) 

Ações de 
divulgação 

Aplicabili-
dade geral e 
por áreas de 
intervenção 
do RI 

Alterações 
2004 - 2007 

7 em 16 
(43,75%) 

“É importante repor as condições anteriores de 
acesso à GNR e à PSP”. (E8) 

Outras 
alterações 

“Politicamente deve ser definido o que se 
pretende exatamente, quais os limites da 
execução, por áreas de intervenção do RI”. (E5) 

Grau de 
execução 

6 em 16 
(37,50%) 

“É necessário cumprir o que está previsto no RI, 
pelo que deverá existir, para além dos relatórios, 
um órgão ou uma comissão que avalie a sua 
execução…” (E1) 
“Todas as áreas de apoio devem ser melhoradas, 
em especial o apoio à reintegração no mercado 
de trabalho [externo às FFAA]”. (E2) 

Estruturas e 
recursos 

Estruturas 
envolvidas 

10 em 16 
(62,50%) 

“Nem sempre está bem definido quem faz o 
quê…”. (E11) 

Recursos 
envolvidos 

“Recursos usados pelo MDN e pelos ramos não 
têm sido suficientes para todas as áreas de 
intervenção do RI”. (E3) 

  



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 
em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  472 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  APÊNDICE G 
Análise crítica do modelo de prestação de serviço militar em RV/RC 

 

  



 

 

 



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 
em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  475 

APÊNDICE G – ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO DE SERVIÇO MILITAR RV/RC 

Este apêndice descreve e analisa sumariamente os principais fatores (variáveis) que 

resultam do cruzamento dos critérios selecionados da literatura para a avaliação do 

modelo (relação entre modelo e ambiente, estruturação do modelo, estratégia de 

operacionalização) com os níveis de análise (macro, meso e micro). Constitui um texto 

adaptado e aumentado em relação à análise apresentada pelo investigador em dois 

artigos (Santos & Sarmento, 2017, 2020b). 

1. Primeiro critério de análise: relação entre o Modelo e o Ambiente 

O primeiro critério de análise refere-se à relação entre modelo e ambiente, 

designadamente no que concerne ao efeito de algumas variáveis de contexto e 

respetiva “interdependência com subsistemas homólogos” (Santos & Sarmento, 2017, 

p. 12). Esta avaliação espelha a ação direta das variáveis exógenas sobre a organização 

e o modelo e o efeito moderador das variáveis organizacionais (“perspetiva MESO”) 

sobre o modelo e as variáveis inerentes ao indivíduo (“perspetiva MICRO”) enquanto 

extensão da influência das variáveis ambientais. 

1.1. Perspetiva MACRO 

Sublinham-se, de seguida, algumas das principais variáveis externas (exógenas). 

Transformações do ambiente internacional a nível geopolítico e estratégico e 

alterações do espetro operacional de atuação das forças militares. Têm origem em 

“novas ameaças à paz e segurança internacional”, as quais têm “implicações ao nível 

das missões, das alianças e da percentagem do produto interno bruto afeto à Defesa, 

das capacidades militares, dos sistemas de armas, dos modelos de serviço militar e dos 

efetivos humanos” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 381). O espetro operacional reflete 

um aumento de missões desde os anos 90 do século XX (resposta a crises 

internacionais, auxílio humanitário, apoio à paz, apoio técnico-militar), que se somam às 

missões tradicionais de defesa territorial e de interesse público (Resolução do Conselho 

de Ministros [RCM] n.º 19/2013, de 5 de abril). 

“Questões tecnológicas”. “Esta variável decorre das transformações com origem na 

evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC), dos equipamentos e 

sistemas de armas, induzindo reconfigurações nas forças militares (dimensão, 
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modularidade, agilidade e flexibilidade)”, mercê também dos “novos teatros de 

operações e da sua maior complexidade e ambiguidade, o que impõe aos militares 

novas competências e novos perfis de seleção” e formação para responderem a 

padrões complementares em termos físicos, intelectuais e comportamentais (Hogan et 

al., 2004; Santos & Sarmento, 2020b, pp. 381-382). 

“Condições de natureza económico-financeira”. Releva-se a recente “crise 

económico-financeira mundial, o recurso de Portugal à assistência financeira 

internacional e as restrições orçamentais na Lei do Orçamento desde 2011, o que tem 

condicionado as despesas militares” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 382), com pessoal 

(recrutamento), operação e manutenção de equipamentos e sistemas de armas e 

investimento, com efeitos no funcionamento organizacional e motivação dos militares. 

“Processos de Reestruturação do Estado”. “Conduziram, a partir de 2011, a mais 

racionalização das estruturas militares e à redução progressiva de cargos militares e do 

número de efetivos autorizados pela tutela para a prestação do serviço militar 

contratado” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 382). Destacam-se o Programa para a 

Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE) e o Plano de Redução e 

Melhoria da Administração Central do Estado (PREMAC) (RCM n.º 39/2006, de 21 de 

abril; Ministério das Finanças, 2011b). 

“Conceito Estratégico Nacional (CEDN)”. “Normativo da competência do Governo no 

âmbito da Política de Defesa Nacional, que define formas de preservar os valores 

fundamentais e os objetivos e interesses nacionais, em coerência com a situação 

estratégica e o ambiente internacional e as alianças” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 

382). A versão atual sublinha um quadro de restrições orçamentais, escassez de 

recursos e necessidade de adaptar estruturas e racionalizar e redimensionar efetivos 

(RCM n.º 19/2013, de 5 de abril). 

“Reforma ‘Defesa 2020’”. Diploma conjuntural que “define a necessidade de 

otimização de recursos, a partir do intervalo de 1,1% (±0,1) do Produto Interno Bruto 

(PIB) para o orçamento da Defesa”, tendo ainda como referência “um efetivo máximo 

de militares das FFAA entre 30.000 e 32.000, bem como outros objetivos de 

racionalização” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 382; RCM n.º 26/2013, de 19 de abril). 

Os efetivos estão já abaixo deste intervalo. 

“Condições demográficas”. “Determinam o universo de cidadãos jovens, 

portugueses, potenciais candidatos às FFAA. A realidade aponta para uma progressiva 

diminuição deste universo, condicionando, de forma evidente, a base de recrutamento 
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militar e, por isso, a respetiva capacidade de obtenção de efetivos” (Santos & Sarmento, 

2020b, p. 382). 

“Mercado de Trabalho (interdependência e concorrência)”. A importância desta 

variável resulta da “necessidade de as FFAA terem de concorrer no mercado com outras 

organizações na obtenção dos efetivos necessários ao seu funcionamento e 

cumprimento das missões, em contraposição com o modelo que terminou com o serviço 

militar obrigatório”. A questão concorrencial e a dinâmica do mercado de trabalho 

“ultrapassa a capacidade de atuação das FFAA” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 382). 

“Sistema Nacional de Qualificações (SNQ)”. Associada ao Catálogo Nacional de 

Qualificações (CNQ), esta variável “constitui um importante referencial e a aproximação 

a este sistema um dos objetivos dos ramos das FFAA, em prol do reconhecimento e 

certificação externa da formação ministrada e da experiência adquirida em contexto 

militar” (Decreto-lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro; Decreto-lei n.º 14/2017, de 26 de 

janeiro; Santos & Sarmento, 2020b, p. 382). 

1.2. Perspetiva MESO 

Salientam-se as seguintes variáveis endógenas (organizacionais e do modelo). 

“Conceito Estratégico Militar (CEM)”, “Missões das FFAA (MIFA)” e “Sistema de 

Forças Nacional (dimensão e estrutura das forças militares)”. São diplomas que 

constituem exemplos de ligação e de corresponsabilidade entre os contextos externo e 

organizacional. Em linha com os “interesses” definidos para Portugal, bem como o “nível 

de ambição”, “definem-se as orientações da atuação das FFAA, as missões de nível 

estratégico-militar e as capacidades militares necessárias ao cumprimento das missões 

para responder globalmente às solicitações internas e aos compromissos 

internacionais” de defesa assumidos pelo país, em relação ao que são atribuídos os 

militares contratados (Conceito Estratégico Militar, 2014; Missões das Forças Armadas, 

2014; Lei orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro; Santos & Sarmento, 2020b, p. 382). 

“Processo de configuração da força militar para cada tipologia de missões”. “Para 

cada missão de natureza militar podem são criadas diferentes configurações da força”, 

preferindo-se “aquela que pode realizar a missão com custos inferiores. Considera-se, 

entre outros fatores, a tecnologia disponível, a experiência e aptidão do pessoal e a 

subsidiariedade inter-categorial. Os militares contratados são geralmente integrados” 

(Francisco, 2009; Santos & Sarmento, 2020b, pp. 382-383). 
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“Processos de reestruturação das Forças Armadas, por iniciativa própria”. 

“Decorrem indiretamente de imposições políticas e constituem a resposta a solicitações 

operacionais emergentes” (e.g., novas missões) e a “maior funcionalidade e eficiência 

dos subsistemas dos ramos das FFAA” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 383). As várias 

reestruturações orgânicas e funcionais desde 1990 conduziram, quase sempre, a uma 

redução de efetivos, envolvendo militares contratados. 

1.3. Perspetiva Micro 

Referem-se de seguida algumas das principais variáveis inerentes ao indivíduo. 

 “Perfil sociocultural”. “Importante variável, na medida em que ajuda a determinar as 

representações sociais dos jovens sobre as questões de defesa e reputação e utilidade 

das FFAA e a propensão para ingresso nas fileiras” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 383). 

“Perfil geracional dos jovens” (e.g., gerações Y e Z). É essencial que seja conhecido, 

na perspetiva dos indivíduos, “como os jovens encaram as questões profissionais e a 

sua mobilidade no mercado de trabalho, determinando, para o efeito, as suas principais 

“âncoras de carreira” e as opções que assumem em relação ao contexto militar” (Santos 

& Sarmento, 2020b, p. 383), designadamente em relação às possibilidades de ingresso 

nas FFAA, de duração da permanência nas fileiras e de eventuais saídas antecipadas. 

“Taxa de desemprego jovem” (entre os 18 e os 35 anos). “Para além de fazer oscilar 

a base de recrutamento disponível das FFAA, este aspeto tem naturais reflexos na 

eventual decisão de ingresso e no tempo de permanência nas fileiras” (Santos & 

Sarmento, 2020b, p. 383). 

2. Segundo critério: Estruturação do Modelo 

“O segundo critério de análise refere-se à estruturação do modelo, com ligação, entre 

outros aspetos, ao grau de formalização, detalhe, hierarquização e complexidade” 

(Santos & Sarmento, 2017, p. 12, 2020b, p. 383). 

2.1. Perspetiva MACRO  

Relevam-se de seguida algumas das variáveis ambientais ou exógenas. 

 “Sistema de vínculos, carreiras e remunerações”. “Aos militares contratados é 

aplicado o respetivo Estatuto de carreira (Decreto-lei N.º 90/2015, de 29 de maio)”, 
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embora “com remissão para a lei que regula os regimes de vinculação dos trabalhadores 

em funções públicas (Decreto-lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)”, em relação ao que 

se “estabelece o regime jurídico-funcional aplicável (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho)”. 

E “o Estatuto (Decreto-lei n.º 90/2015, de 29 de maio) institui para os contratados um 

vínculo público por tempo determinado, cuja duração e cessação e seus efeitos 

decorrem de normativo ad hoc” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 383). 

“Regime de prestação de serviço militar contratado (RC)”. “O regime jurídico-

funcional relativo ao serviço militar em regime de contrato das FFAA está definido 

normativamente” (Decreto-lei n.º 90/2015, de 29 de maio; Lei n.º 174/1999, de 21 de 

setembro; Santos & Sarmento, 2020b, p. 383). 

“Regime de incentivos à prestação de serviço militar contratado”. Constitui-se num 

“instrumento à disposição do poder político e das FFAA para promover a obtenção, a 

retenção e a reinserção socioprofissional dos cidadãos que passam pelas fileiras”, a 

partir de quatro tipologias de apoios: “a) Apoios à obtenção de qualificações escolares 

e profissionais; b) Apoios financeiros e materiais; c) Apoios à inserção no mercado de 

trabalho; d) Apoios sociais e familiares” (Cunha, 2017, p. 12; Decreto-lei n.º 76/2018, de 

11 de outubro, art.º 2.º; Pereira & Serra, 2019, p. 77; Santos & Sarmento, 2020b, p. 384). 

 “Tipologias de cargos e funções militares”. São lugares “fixados na estrutura 

orgânica das FFAA ou em organismos do Estado, definidos estatutariamente por 

categorias, postos e especialidades, a que está inerente um determinado nível de 

responsabilidade” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 384). O seu desempenho concretiza-

se, regra geral, em exclusividade (Decreto-lei n.º 90/2015, de 29 de maio). 

“Categorias e especialidades”. “As especialidades dos militares contratados podem 

variar com o ramo das FFAA e a categoria profissional (oficiais, sargentos, praças)”, 

estando ainda “adstritas a cargos e funções e a áreas de formação e de atividade muito 

concretas, em relação ao que aqueles são geridos durante a prestação de serviço nas 

FFAA” (Decreto-lei n.º 90/2015, de 29 de maio; Santos & Sarmento, 2020b, p. 384). 

“Estrutura de recrutamento do Ministério da Defesa Nacional (MDN)”. “Na estrutura 

do MDN existe um “órgão central” de recrutamento e divulgação, cujas competências 

se centram no planeamento, direção e coordenação dos processos estruturantes da 

profissionalização do serviço militar (Decreto-regulamentar n.º 8/2015, de 31 de julho)”. 

No entanto, “a sua criação formal, com exceção de algumas atividades cíclicas, carece 

de concretização efetiva” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 384). 
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“Estrutura de apoio à reinserção no Mercado de Trabalho e interdependência com 

o Sistema Nacional de Qualificações (SNQ)”. Criado em 2008, o CIOFE, cuja missão 

é “Apoiar os militares e ex-militares na sua fase de transição para a vida civil, 

disponibilizando para o efeito um conjunto de serviços que lhes possibilitem um 

adequado percurso formativo e uma orientação eficaz para o emprego” (CIOFE, 2019; 

Santos & Sarmento, 2020b, p. 384). Neste apoio, onde existem algumas limitações, é 

essencial uma forte ligação com o SNQ, para preparar a saída dos militares e ajudá-los 

a entrar no mercado de trabalho externo às FFAA, sendo necessário certificar a 

formação escolar e profissional e reconhecer a experiência obtidas nas FFAA. 

2.2 Perspetiva MESO 

Sublinham-se algumas das variáveis endógenas (organizacionais e do modelo). 

“Necessidades orgânicas em efetivos RV/RC”. “Decorrem das missões dos ramos 

das FFAA. Embora as necessidades orgânicas reais em contratados não tenham 

reduzido nos últimos anos, as existências têm sofrido quebras face à redução dos 

efetivos autorizados, pela tutela”. A propensão para comparar efetivos autorizados e 

existências, “deslocou o debate da “satisfação das necessidades reais” para a 

“capacidade de recrutar e reter””, relegando para plano marginal as necessidades reais, 

“muito maiores do que parecem”, disfarçando-se a dimensão do problema, cuja 

“resolução ultrapassa muito a capacidade de intervenção das FFAA”. (Santos & 

Sarmento, 2020b, p. 384). 

“Estruturas e processos de recrutamento e seleção dos Ramos das FFAA”. “A 

evolução da conscrição para FFAA profissionais em Portugal conduziu a alterações nas 

estruturas, nos processos e procedimentos de recrutamento e seleção, como forma de 

responder a novas solicitações” (e.g., concorrência com o mercado de trabalho externo 

às FFAA), “carecendo de normalização e de melhor articulação ao nível dos ramos para 

incrementar a eficiência e a eficácia” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 384). 

“Perfis padrão de carreira e condições de progressão”. “São configurados a partir 

do conceito jurídico de “carreira especial” aplicado aos militares”, mas “não são 

amplamente conhecidos do público externo” (Decreto-lei n.º 90/2015, de 29 de maio; 

Santos & Sarmento, 2020b, p. 384), devendo este aspeto ser bem trabalhado. 

“Grelhas salariais”. “As grelhas aplicáveis aos militares contratados são, para os 

mesmos postos e categorias, iguais às dos militares dos quadros permanentes. Não 
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existem prémios de desempenho” (Decreto-lei n.º 90/2015, de 29 de maio; Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Santos & Sarmento, 2020b, 

p. 384). 

2.3. Perspetiva MICRO 

Não foram consideradas quaisquer variáveis inerentes ao indivíduo. 

3. Terceiro critério: Estratégia de Operacionalização do Modelo 

O terceiro critério trata da “estratégia de operacionalização do modelo, nomeadamente 

o tipo de gestão, o grau de centralização, a flexibilidade e a capacidade de mudança” 

(Santos & Sarmento, 2017, p. 12). 

3.1. Perspetiva MACRO 

Sublinham-se as seguintes variáveis ambientais / exógenas. 

“Novas missões (por determinação política)”. “As “novas” missões juntam-se às 

missões tradicionais, como resposta a compromissos no âmbito das alianças e a 

solicitações emergentes em prol da segurança e defesa internacional” (Santos & 

Sarmento, 2020b, p. 385). 

“Efetivos autorizados em cada ano pela tutela”. “Para cumprir as missões atribuídas 

aos ramos das FFAA, a tutela aprova, anualmente, um dado volume de efetivos 

contratados, distribuídos por categorias e por especialidades, comumente designados 

por “efetivos autorizados”, frequentemente muito abaixo das necessidades reais” 

(Santos & Sarmento, 2020b, p. 385). 

“Estudos de mercado pelo Ministério da Defesa Nacional (MDN)”. “Realizados pelo 

MDN, por vezes em ligação com os ramos das FFAA”, “caraterizam o mercado de 

trabalho e o perfil sociocultural dos jovens portugueses” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 

385). Determinam a propensão e os motivos ao ingresso nas FFAA e as razões de saída 

prematura das fileiras; esclarecem sobre a passagem pela Instituição Militar (e.g., o nível 

de satisfação geral; a utilidade da experiência profissional). 

“Políticas de divulgação e de recrutamento (Dia da Defesa Nacional e outras 

formas)”. Servem para “esclarecer e informar a Sociedade sobre questões da Defesa 

Nacional, projetar a imagem institucional e dar a conhecer a oferta de trabalho (e.g., Dia 
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da Defesa Nacional; feiras de eventos; conferências de esclarecimento nas escolas; 

sites; redes sociais)”. Estas políticas “são pouco explícitas e carecem de normalização, 

articulação e maior abrangência na sua divulgação” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 385). 

“Certificação da formação e alinhamento com o Sistema Nacional de 

Qualificações (SNQ) e o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)”. “Não obstante 

o esfoço para a consolidação da profissionalização do serviço militar”, cada ramo tem 

seguido “o próprio caminho em relação à certificação da formação e da experiência 

obtida em contexto militar e apenas uma pequena parte desta formação está já 

certificada em coerência com o SNQ e o CNQ” (ANQEP, 2020; Decreto-Lei nº 396/2007, 

de 31 de dezembro; Decreto-Lei n.º 14/2017, de 26 de janeiro; Santos & Sarmento, 

2020b, p. 385). 

“Políticas e meios de apoio à reinserção no Mercado de Trabalho”. “A reinserção 

socioprofissional dos ex-militares no mercado de trabalho externo tem sido objeto de 

debate político e militar em vários fora” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 385). À 

preparação efetuada nas FFAA, uma minoria certificada e reconhecida no âmbito do 

SNQ, é importante juntar outros mecanismos, incrementando o número de protocolos e 

parcerias com instituições e empresas que acolham os ex-militares, proporcionando-

lhes uma transição para a vida ativa fora das FFAA sem grandes sobressaltos. 

3.2. Perspetiva MESO 

Salientam-se as seguintes variáveis endógenas (organizacionais e do modelo).  

“Estudos de mercado a cargo dos ramos das Forças Armadas (FFAA)”. “Os ramos 

das FFAA têm realizado estudos de mercado, a que se somam estudos de 

investigadores independentes, onde se enfatiza a necessidade de aumentar a retenção 

de efetivos, a partir de melhorias nas condições de acolhimento, trabalho e 

habitabilidade” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 385). 

“Mecanismos de relação-comunicação com o Mercado de Trabalho”. “A forma 

como se comunica e como se divulga a imagem organizacional e a oferta de trabalho, 

que tem de alguma forma falhado, perece ser determinante para o recrutamento dos 

contratados” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 385), embora os seus efeitos não se 

esgotem na alimentação deste processo. 

“Perfis de competências, de seleção e de formação”. “Estes perfis encontram-se 

associados, embora os perfis de competências sejam a base da construção dos 
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restantes para os militares contratados”. Enquanto os perfis de competências se referem 

a “necessidades funcionais concretas” dos ramos, “os perfis de seleção são referenciais 

para o ingresso, podendo ter uma configuração de “banda larga” ou serem mais 

específicos das respetivas especialidades. Por sua vez, os perfis de formação estão 

dependentes dos perfis de competências” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 386). 

“Práticas de gestão dos ramos das FFAA”. “Não são uniformes, entre os ramos das 

FFAA, em relação aos contratados (centralização versus flexibilidade). Têm-se cingido 

sobretudo ao recrutamento de contratados e à sua gestão durante o tempo em que 

permanecem nas fileiras” (Santos & Sarmento, 2020b, p. 386). Só mais recentemente 

surgem preocupações sobre a satisfação no trabalho, as condições de habitabilidade e 

o processo de reinserção profissional após a saída das FFAA. 

“Normativos que regulam a mobilidade funcional e geográfica”. “Após o ingresso 

nas fileiras, o foco desloca-se para a gestão funcional e geográfica” dos militares 

contratados, para o que “as FFAA se socorrem de normativos internos, ad hoc. Porém, 

as carências crescentes em algumas áreas funcionais e geográficas não permitem 

acolher todas as solicitações” (e.g., colocações na área de residência; colocações em 

funções exclusivas da especialidade), “embora exista a perceção de direitos adquiridos, 

originando, frequentemente, insatisfação e rescisão antecipada de contratos” (Santos & 

Sarmento, 2020b, p. 386). 

“Protocolos e outras formas de parceria para apoio à reinserção no mercado de 

trabalho”. “A via protocolar é uma forma possível de estabelecer parcerias, públicas e 

privadas, para apoiar os militares no ingresso no MT [mercado de trabalho] externo às 

FFAA”. Importa, pois, “fomentar outras ações, como a certificação profissional, a 

empregabilidade dos ex-militares com referência a empresas e órgãos do Estado” 

(Santos & Sarmento, 2020b, p. 386). 

3.3. Perspetiva MICRO 

Referem-se três principais variáveis inerentes ao indivíduo. 

“Orientações de carreira (“ancoras de carreira”), propensão para ingresso nas 

FFAA e saídas antecipadas das fileiras”. Sabe-se que “as orientações profissionais 

dos jovens condicionam a decisão de ingresso e de permanência nas FFAA, 

influenciando o número de saídas antecipadas das fileiras”. Neste sentido, como 

qualquer outra organização no mercado de trabalho, as FFAA precisam de “ter uma 
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mensagem clara em relação à oferta de emprego e à forma de evolução profissional e 

ter capacidade para responder às necessidades da “carreira interna” dos indivíduos” 

(Schein, 1990; Baruch, 2004; Hall, 2002; Martins, 2010), sendo que nas FFAA apenas 

recentemente começou a haver uma preocupação efetiva dos ramos em relação a esta 

questão. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  APÊNDICE H 
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APÊNDICE H – GUIÃO DO QUESTIONÁRIO DO ESTUDO QUALITATIVO 

COMPLEMENTAR 

…/… 

 

II PARTE 

PERGUNTAS SOBRE A INVESTIGAÇÃO 

Nota prévia: 

Responda a todas as questões, mesmo que hesite em algumas – o que se pretende é 

obter a sua perceção sobre os assuntos que são apresentados, seja qual ela for. 

1. Representações sociais sobre as Forças Armadas Portuguesas e 
avaliação da atratividade da carreira militar em geral 

1.1 Como avalia a “imagem geral” que os jovens têm em relação às Forças 

Armadas? 

1.2 Como avalia o “interesse” dos jovens pelos “assuntos de defesa nacional” e 

de “natureza militar”? 

1.3 Como avalia a” atratividade da carreira militar” para os jovens portugueses 

em geral? 

2. Estratégias de comunicação das Forças Armadas com o Mercado de 
Trabalho 

2.1 Como carateriza e avalia a “estratégia de divulgação da oferta institucional” e 

“captação de voluntários para o regime de contrato” utilizada? 

2.2 Que aspetos deveriam ser tidos em atenção para tornar a “mensagem mais 

eficaz”? 

2.3 Como avalia a importância do DDN em relação à “divulgação da imagem” das 

FFAA e à “influência no recrutamento” de efetivos para o RC? Que alterações 

propunha? 
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3. Recrutamento de cidadãos para o Regime de Contrato 

3.1 Decorrente da sua vivência em contexto militar e do conhecimento que tem 

do mercado de trabalho nacional, quais são, em seu entender, os “principais 

problemas e/ou disfunções” que estão na origem de uma insuficiente 

capacidade de recrutamento por parte das Forças Armadas Portuguesas em 

relação ao serviço militar em RC? 

3.2 No seu ponto de vista, como têm estas dificuldades afetado os ramos das 

FFAA? 

3.3 Que “medidas” considera que seria necessário para ultrapassar estas 

dificuldades? 

3.4 Conhece o “sistema de incentivos à prestação de serviço em RV/RC”? Como 

o avalia em termos de “atualidade” (inclua eventuais aspetos particulares que 

queira referir)? 

4. Retenção de militares em Regime de Contrato 

4.1 Tem ideia das “principais razões” porque os cidadãos desistem ao longo do 

processo de seleção (desde a candidatura até à incorporação)? 

4.2 Sob o seu ponto de vista, quais são os “principais problemas” que estão na 

origem de uma reduzida capacidade de retenção de efetivos militares em RC 

por parte das Forças Armadas Portuguesas depois do ingresso nas fileiras? 

4.3 Em sua opinião, como têm estas dificuldades afetado os ramos das FFAA? 

Quais as “áreas funcionais mais afetadas” com a saída prematura dos 

militares em RC? 

4.4 Que medidas seria necessário adotar para ultrapassar estas dificuldades? 

5. Reintegração socioprofissional dos ex-militares do Regime de 
Contrato 

5.1 Como avalia a “capacidade” do Ministério da Defesa Nacional e das Forças 

Armadas Portuguesas para apoio à reinserção socioprofissional dos militares 

do regime de contrato que deixam as fileiras? 
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5.2 Tem conhecimento sobre alguma iniciativa levada a cabo pelo MDN ou pelas 

FFAA para acompanhar este processo de regresso ao mercado de trabalho 

dos ex-RC? 

5.3 Em sua opinião o que pode ser feito para melhorar esta reinserção? 

6. Outros aspetos 

6.1 Até que ponto considera que o designado Regime de Contrato de Longa 

Duração ou Regime de Contrato Especial poderá ajudar a resolver a situação 

de carência de efetivos e aumentar a retenção nas fileiras? Que áreas 

funcionais/especialidades deveriam ser consideradas neste regime e para 

que categorias? 

6.2 Que outros aspetos deveriam ser ponderados para melhorar a capacidade de 

recrutamento e retenção de efetivos em RC? 

6.3 Outros comentários e contributos em relação ao tema “Regime de Contrato”? 

 

Reiteramos o agradecimento pela disponibilidade e pelo seu contributo para esta 

investigação. 
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APÊNDICE I – INVENTÁRIO DAS ORIENTAÇÕES DE CARREIRA AOS 

MILITARES EM REGIME DE CONTRATO DAS FORÇAS 

ARMADAS PORTUGUESAS 

 

 

 

 

 

M INIST É RI O DA DE FES A NACI ONAL  

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS 

 

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO MILITAR 

 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 
 
 
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO – Inventário das Orientações de Carreira aos 

militares em Regime de Contrato (RC) das Forças Armadas Portuguesas 

 

Ponto prévio 

Este inquérito tem como objetivo obter a perceção dos militares em RC sobre as suas 

principais orientações de carreira, integrando-se num Projeto de Investigação inscrito 
no Centro de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Universitário Militar (CIDIUM) 
sobre os militares contratados das Forças Armadas Portuguesas. 

Os militares selecionados para preencherem este inquérito têm a possibilidade de 
contribuir para a melhoria das Forças Armadas Portuguesas, ao nível do processo de 
recrutamento, das condições de prestação de serviço nas fileiras e do seu futuro 
profissional, dentro ou fora da Instituição militar, designadamente aqueles que 
regressam ao mercado de trabalho externo [das FFAA]. Por isso, por favor, não deixe 
de responder ao inquérito. 

Responda a todas as questões, mesmo que hesite em alguns casos – não há respostas 
incorretas ou erradas, o que se pretende é obter a sua opinião sobre os assuntos que 
são apresentados, seja ela qual for. 

As respostas são completamente anónimas e os resultados serão tratados estritamente 
no âmbito desta investigação. 

 

Questionário ativo em: 

https://www.ium.pt/questionarios/index.php/491491?lang=pt 

 

Lisboa, março-maio de 2018 

Os investigadores 

Obrigado pela sua colaboração. 

https://www.ium.pt/questionarios/index.php/491491?lang=pt
https://www.ium.pt/questionarios/index.php/491491?lang=pt
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I PARTE 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

3.1 Dados Biográficos 

3.1.1 Género? 

Masculino  

Feminino  

3.1.2 Idade? 

18-20 anos   21-23 anos  

24-26 anos   27-29 anos  

30-32 anos   33-35 anos  

Mais de 35 anos     

3.1.3 Distrito de residência? 

1.   Distrito de Aveiro   2. Distrito de Beja  

3. Distrito de Braga   4. Distrito de Bragança  

5. Distrito de Castelo Branco   6. Distrito de Coimbra  

7. Distrito de Évora   8. Distrito de Faro  

9. Distrito de Guarda   10. Distrito de Leiria  

11. Distrito de Lisboa   12. Distrito de Portalegre  

13. Distrito de Porto   14. Distrito de Santarém  

15. Distrito de Setúbal    16. Distrito de Viana do Castelo  

17. Distrito de Vila Real   18. Distrito de Viseu  

3.2 Dados Socioprofissionais 

3.2.1 Tipo de vínculo com as Forças Armadas? 

Regime de Voluntariado  

Regime de Contrato  

3.2.2 Ramo das Forças Armadas onde está integrado(a)? 

Marinha  

Exército  

Força Aérea  

3.2.3 Categoria a que pertence? 

Oficiais  

Sargentos  

Praças  

3.2.4 Especialidade? _______________________________ 

3.2.5 Há quanto tempo presta serviço nas Forças Armadas? 

Menos de 1 ano   1-2 anos  

3-4 anos   5-6 anos  

Mais de 6 anos     

3.2.6 Distrito onde se insere a Unidade / Estabelecimento / Órgão onde presta 
atualmente serviço? _____________________________________________ 
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II PARTE 

 

2.1 Preenchimento do Questionário  

Esta parte do questionário tem um conjunto de 40 afirmações, sendo cada militar 
convidado(a) a classificá-las de acordo com o grau em que cada uma é mais ou menos 
importante (ou mais ou menos verdadeira) para si próprio(a). Use a escala seguinte 
para classificar cada afirmação, escrevendo o número de 1 a 6 na coluna do lado direito. 

NUNCA é 

Verdadeiro 

É OCASIONALMENTE 

Verdadeiro 

É FREQUENTEMENTE 

Verdadeiro 

É SEMPRE 

Verdadeiro 

1 2 ou 3 4 ou 5 6 

Note que, quanto maior for o número que escrever, mais a afirmação é verdadeira ou mais importante ela 
é para si. 

 

Por favor, preencha agora o Questionário: 

N.º Descritivo – orientações de carreira (autoavaliação) Classif. 

1.  
Pretendo ser tão bom no que faço que os meus conhecimentos especializados sejam 
constantemente procurados. 

 

2.  
Sinto-me mais realizado no meu trabalho quando sou capaz de coordenar e gerir o esforço dos 
outros. 

 

3.  
Pretendo ter uma carreira que me dê a liberdade de fazer o trabalho à minha maneira e no 
tempo por mim programado (com o meu próprio horário). 

 

4.  Segurança e estabilidade são mais importantes para mim do que liberdade e autonomia.  

5.  Estou sempre à procura de ideias que me permitam iniciar o meu próprio negócio.  

6.  
Só me sinto bem na minha carreira quando tenho a sensação de ter feito uma contribuição para 
o bem-estar da sociedade. 

 

7.  
Pretendo uma carreira na qual eu possa solucionar problemas ou vencer situações 
extremamente desafiadoras. 

 

8.  
Preferia deixar a minha organização/emprego que ser colocado num trabalho que comprometa 
a minha capacidade para me dedicar aos assuntos pessoais e familiares. 

 

9.  
Só me sinto satisfeito na minha carreira quando posso desenvolver as minhas habilidades 
técnicas ou funcionais a um nível de competência muito alto. 

 

10.  
Pretendo dirigir (ser responsável por) uma organização complexa e tomar decisões que 
envolvam muitas pessoas. 

 

11.  
Sinto-me mais realizado no meu trabalho quanto tenho total liberdade de definir as minhas 
próprias tarefas, horários e procedimentos. 

 

12.  
Preferia abandonar a minha organização a aceitar um cargo que  pusesse em perigo a minha 
segurança dentro dela. 

 

13.  
Montar o meu próprio negócio é mais importante para mim do que atingir uma importante 
posição de gestão como empregado. 

 

14.  
Sinto-me mais realizado na minha carreira quando posso utilizar os meus talentos ao serviço 
dos outros. 

 

15.  
Sinto-me mais realizado na minha carreira quando enfrento e supero desafios extremamente 
difíceis. 

 

16.  
Pretendo uma carreira que me permita conciliar o trabalho com as minhas necessidades 
pessoais e familiares. 
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N.º Descritivo – orientações de carreira (autoavaliação)  

17.  
Para mim, tornar-me num especialista da minha área profissional é mais atraente do que 
ascender a um lugar de direção.  

 

18.  
Sentir-me-ei bem-sucedido na minha carreira apenas quando me tornar administrador numa 
organização.  

 

19.  
Sentir-me-ei bem-sucedido na minha carreira apenas quando alcançar total autonomia e 
liberdade. 

 

20.  
Procuro trabalhos em organizações que me garantam uma sensação de segurança e 
estabilidade. 

 

21.  
Sentir-me-ei realizado na minha carreira quando tiver a oportunidade de construir alguma coisa 
que seja resultado das minhas próprias ideias e esforços. 

 

22.  
Utilizar as minhas competências para tornar o mundo um lugar melhor para se viver e trabalhar 
é mais importante para mim do que alcançar uma posição de direção de alto nível. 

 

23.  
Sinto-me mais realizado na minha carreira quando soluciono problemas insolúveis ou venço o 
que aparentemente é impossível de ser vencido. 

 

24.  
Só me sentirei bem-sucedido na vida quando for capaz de equilibrar as minhas necessidades 
pessoais, familiares e de carreira. 

 

25.  
Preferia deixar a minha organização que aceitar uma rotação ou transferência que me afastasse 
da minha área de especialidade. 

 

26.  
Para mim, tornar-me administrador de uma organização é mais atraente do que tornar-me um 
gestor técnico na minha área de especialização. 

 

27.  
Para mim, poder fazer um trabalho à minha própria maneira, sem regras e restrições, mesmo 
que seja instável, é mais importante do que a segurança (garantia) do emprego. 

 

28.  
Sinto-me mais realizado no meu trabalho quando percebo que tenho total segurança financeira 
e estabilidade no emprego. 

 

29.  
Sentir-me-ei mais satisfeito no meu trabalho quando puder criar ou construir alguma coisa que 
seja inteiramente da minha autoria. 

 

30.  
Pretendo ter uma carreira em que possa dar uma contribuição efetiva à humanidade e à 
sociedade. 

 

31.  
Procuro oportunidades de trabalho que desafiem fortemente as minhas capacidades para 
solucionar problemas. 

 

32.  
Para mim, equilibrar as exigências da minha vida pessoal e profissional é mais importante do 
que alcançar uma importante posição de direção na organização. 

 

33.  
Sinto-me mais realizado no meu trabalho quando sou capaz de empregar as minhas 
competências e talentos especiais. 

 

34.  
Preferia deixar a minha organização que aceitar um cargo que me afastasse de uma trajetória 
de direção geral. 

 

35.  
Preferia deixar a minha organização que aceitar um cargo que reduzisse a minha autonomia e 
liberdade. 

 

36.  Pretendo ter uma carreira que me dê a sensação de segurança e estabilidade no emprego.  

37.  Pretendo iniciar e montar o meu próprio negócio.  

38.  
Preferia deixar a minha organização que aceitar um cargo que prejudicasse a minha capacidade 
de servir aos outros. 

 

39.  
Para mim, trabalhar em problemas aparentemente insolúveis é mais importante do que alcançar 
uma posição de direção de alto nível. 

 

40.  
Sempre procurei oportunidades de trabalho que interferissem o menos  possível com os meus 
interesses pessoais e familiares. 
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2.2 Identificação das três afirmações mais importantes 

 
De seguida volte às suas respostas às 40 afirmações anteriores e, de entre aquelas a 
que deu maior cotação (com, por exemplo, o número 6 que é o máximo), selecione as 
TRÊS que lhe pareçam as mais importantes (ou as mais verdadeiras) para si e 
identifique-as abaixo pelo seu número (número da afirmação e não da cotação que 
deu). 

As três afirmações mais importantes (ou mais verdadeiras) para si são: 
- A 1.ª afirmação mais importante corresponde ao número _____ 
- A 2.ª afirmação mais importante corresponde ao número _____ 
- A 3.ª afirmação mais importante corresponde ao número _____ 
 

III PARTE 

MOTIVOS DE INGRESSO, DE PERMANÊNCIA E DE 
DESISTÊNCIA 

 
Nesta terceira e última parte pretende-se que identifique os três motivos mais 
importantes que o levaram a ingressar nas Forças Armadas, que o fazem permanecer 

e que o fariam abandonar prematuramente as fileiras; pretende-se ainda que diga o que 
é para si ter sucesso numa carreira / profissão. 
 
3.1 Motivos / razões de ingresso nas Forças Armadas (recorde, escrevendo ATÉ TRÊS): 

Motivo 1: _______________________________________________________________ 

Motivo 2: _______________________________________________________________ 

Motivo 3: _______________________________________________________________ 
 

3.2 Motivos que o fazem permanecer nas Forças Armadas (Escreva ATÉ TRÊS): 

Motivo 1: _______________________________________________________________ 

Motivo 2: _______________________________________________________________ 

Motivo 3: _______________________________________________________________ 
 

3.3 Motivos que o poderão fazer abandonar prematuramente as Forças Armadas, antes 
do limite de tempo permitido por lei (Escreva ATÉ TRÊS): 

Motivo 1: ________________________________________________________________ 

Motivo 2: ________________________________________________________________ 

Motivo 3: ________________________________________________________________ 

 
3.4 O que é ou o que seria para si ter sucesso na sua carreira profissional ou na sua 

profissão? (Escreva ATÉ TRÊS aspetos, por ordem decrescente de importância) 

Aspeto 1: ________________________________________________________________ 

Aspeto 2: ________________________________________________________________ 

Aspeto 3: ________________________________________________________________ 
 

Reiteramos o agradecimento pela disponibilidade e pelo seu contributo para esta investigação. 
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 APÊNDICE J 
Referencial de análise para recolha de informação sobre os modelos e a 

experiência de FFAA de outros países 
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APÊNDICE J – REFERENCIAL DE ANÁLISE PARA RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

SOBRE MODELOS E A EXPERIÊNCIA DE FFAA DE OUTROS 

PAÍSES 

 

Quadro 68 – Referencial de análise para avaliação de modelos e da experiência de outros países. 

Categorias Subcategorias Indicadores 

Grupo I – Representações sociais 

Dimensão institucional das 

representações 

Sobre a Defesa Grau de interesse, implicação 

Sobre as FFAA Imagem das FFAA 

Dimensão profissional das 

representações 
Sobre as FFAA 

Atratividade, propensão para 

ingresso, prestígio, segurança 

profissional, salário, experiência e 

desenvolvimento profissional 

Grupo II – Caraterização geral da carreira do militar contratado: acesso e permanência nas FFAA 

Acesso à carreira  
Nacionalidade(s) (Qual/quais?) 

Outras condições de acesso (Qual/quais?) 

Permanência nas fileiras 

Tempos máx. de 

permanência 
(Qual/quais?) 

Tempo mín. de permanência (Qual/quais?) 

Grupo III – Recrutamento 

Condicionantes externas ao 

recrutamento 

Demografia 
Índice sintético de fecundidade 

Base demográfica de recrutamento 

Condições socioeconómicas Orçamentos 

Ação política (Intervenção) 

Perfis dos candidatos Sociocultural, geracional, outros 

Outras condicionantes (e.g., taxa de desemprego jovem) 

Processo de recrutamento 

Estruturas e competências (Quais?) 

Estratégia de divulgação da 

oferta de trabalho 

Estrutura orgânica e 

responsabilidades 

Meios / recursos afetos 

Fixação de vagas (Processo de fixação) 

Acolhimento nas fileiras (Condições de acolhimento) 

Processo de seleção 

Procedimentos gerais Desmaterialização do processo 

Perfis de seleção 

 

Constituição dos perfis (provas e 

standards) 

Gerais e específicos 

Testes Bateria de testes para a seleção 

Atrição na seleção Atrição geral / por fases 

Preocupações especiais 

para melhorar o 

recrutamento 

Formação / capacitação dos 

militares envolvidos 

Formação de quem participa no 

recrutamento e na seleção 

Formação de formadores 

Outras preocupações (Quais?) 

Grupo IV – Retenção 

Gestão de competências / 

qualificações 
Tipo de utilização 

Gestão por áreas funcionais 

Fora das áreas de formação 

Desenvolvimento 

profissional 

Desenvolvimento de carreira 
Progressão vertical 

Outras possibilidades 

Valorização escolar 
Formação certificada 

Formação não certificada 
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Valorização profissional 
Certificados profissionais 

Experiência não certificada 

Condições financeiras 

Competitividade externa 
Relação com o OMN / país 

Áreas funcionais equivalentes 

Subsídios (Quais?) 

Relação com o ordenado 

mínimo nacional (OMN) 
(variação/ país?) 

Condições de trabalho, de 

habitabilidade e de apoio 

social 

Condições de trabalho Equipamentos, intensidade, desgaste 

Condições de habitabilidade Alojamentos, salas de convívio 

Apoio social do próprio Áreas de apoio 

Apoio social da família Áreas de apoio 

Preocupações especiais 

para melhorar a retenção 

Formação / qualificação 

profissional dos contratados 

Tipos e duração da formação 

Reconhecimento da experiência 

profissional 

Extensão de contratos Contratos iniciais; de longa duração 

Outras preocupações  

Grupo V – Reinserção socioprofissional 

Estruturação do apoio à 

reinserção 

Entidades envolvidas 
Órgãos especializados 

Outros órgãos / entidades 

Áreas de intervenção (Quais?) 

Operacionalização do apoio 

à reinserção 

Empregabilidade 
Formação certificada 

Experiência profissional 

Responsabilidades de 

coordenação 
Órgãos / entidades 

Programas ad hoc de apoio Programas e ações 

Monitorização do apoio 
Órgãos / entidades 

Áreas de monitorização 

Preocupações especiais 

para melhorar a reinserção 

Certificação escolar e 

profissional 

(Como? / por áreas funcionais) 

Reconhecimento da experiência 

Reserva de vagas  
Para as forças de segurança 

Para a administração pública 

Outras preocupações 

Acompanhamento e aconselhamento 

profissional especializado 

(Parcerias/protocolos com entidades 

públicas e privadas; outplacement) 

Indemnizações/salário após a saída 

das fileiras 

Grupo VI – Outros aspetos 

Sistema de incentivos 

Princípios gerais (Quais?) 

Áreas de atividade (Quais?) 

Entidades envolvidas (Quais?) 

Operacionalização (Como? Grau de execução?) 

Sistemas de informação e 

de gestão 

Base de dados (Estrutura e finalidade) 

Acompanhamento dos 

processos 
(Por tipo de processo?) 

Tipo de gestão Gestão centralizada / descentralizada 

Gestão do conhecimento (Como?) 

Outros  (Quais?) 
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APÊNDICE K – ANÁLISE DE DADOS SOBRE OS MODELOS E A EXPERIÊNCIA 

DE OUTROS PAÍSES 

O conteúdo deste apêndice constitui uma sistematização da recolha e análise da 

informação sobre modelos de FFAA de outros países e da respetiva experiência na sua 

aplicação, tendo sido, para este efeito, utilizado o referencial definido no Apêndice J. 

Para recolha da informação foram utilizadas várias fontes, como antes assinalado: 

1) Material documental relativo ao enquadramento legal do serviço militar obtido dos 

países consultados, designadamente: Decreto Legislativo n.º 66/2010, 15 marzo 

(Codice dell’ordinamento militare, 2010); Dirección de Asistencia al Personal (2017); 

Dirección de Personal (2018); Directeur des Ressources Humaines de l’Armée de Terre 

(2018); Ley n.º 8/2006, de 24 de abril (Ley de Tropa y Marinería, 2006); Ley n.º 17/1999, 

de 18 de mayo (Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, 1999); Ley n.º 39/2007, 

de 19 de noviembre (Ley de la carrera militar, 2007); Ley 46/2015, de 14 de octubre (Ley 

de la carrera militar – 2ª alteración); Ministère de la Défense (2013, 2015, 2018); 

Ministère des Armées (2017); Ministère Éducation Nationale (2011); Ministerio de 

Defensa (2013, 2015, 2017a, 2017b, 2017c, 2020); Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (2004, 2017); Ministry of Defence (2014); Real Decreto 35/2010, de 15 de enero 

(Aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 

formación en las Fuerzas Armadas); Real Decreto 1177/2017, de 29 de diciembre (Fija 

el salario mínimo interprofesional para 2018); Real Decreto 556/2020, de 09 de junio 

(Modifica el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, y aprueba el Reglamento de ingreso 

y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas). 

2) Contactos diretos e indiretos com adidos militares desses países acreditados em 

Portugal e/ou com adidos portugueses em funções no estrangeiro; 

3) Militares estrangeiros que frequentaram cursos em Portugal (e.g., casos de 

Alemanha e Espanha); 

4) Trabalhos elaborados no IUM, na sua maioria integrados no projeto de investigação 

inscrito no CIDIUM, do qual o doutorando é coordenador e a orientadora é investigadora 

principal (e.g., Borges & Silveira, 2018; Bragança, 2017; Bragança & Santos, 2018; 

Branco & Santos, 2018; Cunha, 2017; Cunha & Costa, 2018; Marques & Laranjo, 2018; 

Rijo (2018); Rijo & Honorato, 2018; Santos, 2012; Santos & Sarmento, 2019c; Silva & 

Costa, 2018). 
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5) Sites especializados, consultados entre 2007 e 2020 (e.g., Armée de Terre (2016, 

2019); Belgium Défense (2018); Countryeconomy.com, 2020; DefensieDagen (2018); 

Expansión-UK (2018); Goarmy.com (2020); Gov.UK (2018); La Defense (2019a, 2019b, 

2019c, 2019d); Marine Nationale (2017); Ministère de la Défense (2016, 2017a, 2017b, 

2017c, 2017d); NATO (2007); PORDATA, 2020c; Revista Española de Defensa (2014, 

2015, 2016, 2017); Royal Air Force (2019); Royal Navy (2019); SGG (2017); The British 

Army (2018); The World Factbook (2020); USArmy (2009, 2018, 2019); United Kingdom 

Army (2019a, 2019b, 2019c); United Kingdom Ministry of Defence (2015). 

6) Pontos de situação complementares sobre a experiência de Espanha e França; 

Quadro 69 - Análise de modelos e da experiência de outros países: representações sociais sobre a Defesa e as 
Forças Armadas. 

Grupo I – Representações sociais  

Representações 
“institucionais” sobre 
a Defesa e as FFAA 

(e.g., grau de interesse, implicação sobre a Defesa; imagem geral das FFAA) 

Alemanha  As FFAA alemãs têm uma imagem positiva junto da população. 

Bélgica  As FFAA da Bélgica têm uma imagem positiva junto da população. 

Espanha 
 As FFAA espanholas têm uma imagem positiva junto da população. 

 Atitude de crescente afastamento dos jovens das questões de defesa. 

França 
 As FFAA francesas têm uma imagem muito positiva junto da população. 

 Atitude de crescente afastamento dos jovens das questões de defesa. 

Itália 
 As FFAA italianas têm uma imagem positiva e inspiram confiança nos seus cidadãos, 

constituindo-se como uma organização credível. 

Países Baixos  As FFAA da Holanda têm uma imagem positiva junto da população. 

Reino Unido 
 As FFAA do Reino Unido têm uma imagem muito positiva junto dos jovens e da 

população em geral. 

EUA 
 As FFAA americanas têm uma imagem muito positiva junto dos jovens e da 

população em geral. 

Representações 
“profissionais” 
sobre as FFAA 

(e.g., atratividade; propensão para ingresso; prestígio; segurança profissional; 
experiência; desenvolvimento profissional) 

Alemanha 
 Não obstante a imagem positiva das FFAA alemãs junto da população, sob o ponto 

de vista de emprego (perspetiva de carreira) há a perceção de que se trata de uma 
ocupação transitória em relação aos militares contratados a termo. 

Bélgica 
 Para além do prestígio, o cidadão procura uma maior inserção na sociedade 

(perspetiva socioprofissional). 

Espanha 
 A passagem pelas FFAA espanholas continua a ser prestigiante para uma larga faixa 

da população, devido à sua relevância na sociedade. 

França 
 Mesmo tratando-se de uma ocupação temporária, muitos jovens desejam ingressar 

nas FFAA francesas. 

Itália 
 As FFAA italianas são tidas como uma organização desejável, uma oportunidade de 

emprego bem remunerado para os jovens. 

Países Baixos 
 Não obstante a imagem positiva junto dos jovens, as FFAA são vistas meramente 

como um emprego temporário. 

Reino Unido 
 Os jovens ingleses procuram ingressar nas FFAA em contratos a termo, por tempo 

reduzido e mais flexíveis, para poderem decidir depois se vão continuar ou não. 

EUA 
 A atratividade pelas FFAA decorre do prestígio junto da população e da 

empregabilidade dos cidadãos após a saída das fileiras. 
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Quadro 70 - Análise de modelos e da experiência de outros países: caraterização geral da carreira do militar 

contratado a termo. 

Grupo II – Caraterização geral da carreira: acesso e permanência nas fileiras 

Acesso à carreira (e.g., nacionalidade(s); outras condições de acesso) 

Alemanha 

 A conscrição terminou em 2011. 

 Acesso com nacionalidade Alemã, estando em estudo o seu alargamento. 

 Idade normal de ingresso: entre 17 e 23 anos. 

 As mulheres são elegíveis para todos os ramos e cargos, sem qualquer restrição. 

Bélgica 

 A conscrição terminou em 1994. 

 Acesso com nacionalidade Belga e estrangeiros (Islândia, Liechtenstein, Noruega, 
Suíça e de um país membro da União Europeia). 

 Idade de ingresso: entre 18 e 27 anos. 

Espanha 

 A conscrição terminou em 2001. 

 Acesso com nacionalidade Espanhola e oportunidade para residentes estrangeiros 
(dos vários países da América do Sul, descendentes de migrantes espanhóis, até 
um limite de 9% do total; os primeiros eram oriundos da Argentina e do Uruguai). 

 Idade de ingresso: entre 18 e 29 anos. 

França 

 A conscrição terminou em 1996. 

 Acesso com nacionalidade francesa e de vários outros países (em 2011 estavam 
representados 138 países diferentes na Legião Estrangeira).  

 Idade de ingresso: entre 18 e 25 anos (na categoria de oficiais a idade pode ser 
alargada, para algumas áreas funcionais, até aos 30 anos). 

 As mulheres são elegíveis para todos os ramos e para todas as funções, incluindo 
as funções de combate. 

Itália 

 A conscrição terminou em 2005. 

 Acesso com nacionalidade Italiana. 

 Idade de ingresso: entre 18 e 30 anos (até 25 para contratos de um ano; e até 30 
anos para contratos de quatro anos). 

 As mulheres são elegíveis para todos os ramos. 

Países Baixos 

 A conscrição terminou em 1996. 

 Acesso com nacionalidade holandesa e estrangeiros residentes (desde que já sejam 
residentes há pelo menos três anos e optem pela nova cidadania; com domínio da 
língua oficial). 

 Idade de ingresso: a partir dos 17 anos. 

 As mulheres são elegíveis para todos os ramos e cargos, sem qualquer restrição. 

Reino Unido 

 A conscrição terminou em 1961. 

 Acesso com nacionalidade do Reino Unido ou da Irlanda, cidadãos da 
Commonwealth (e do Nepal) a viver no país de forma contínua há pelo menos cinco 
anos, com período de ausência inferior a 180 dias. 

 Idade de ingresso: varia com o serviço, mas geralmente entre 16 e 36 anos (antes 
dos 18 tem que ser com consentimento parental). 

 As mulheres são elegíveis para todos os ramos e para todos os cargos. 

EUA 

 A conscrição terminou em 1973. 

 Acesso com nacionalidade americana e imigrantes residentes em permanência 
(chegaram a ser admitidos imigrantes com residência não permanente, em 2009, no 
âmbito de um programa piloto, cujo incentivo complementar passava pela aquisição 
de cidadania Americana num prazo inferior a um ano). 

 Idade de ingresso variável (para o “serviço seletivo”, correspondente ao regime de 
contrato português): dos 18 anos (17 anos com consentimento parental) até aos 34 
(Exército), 39 (Força Aérea), 39 (Marinha), 28 (Fuzileiros) e 31 (Guarda Costeira). 

 As mulheres são elegíveis para todos os ramos e para todos os cargos. 

Permanência nas 
fileiras 

(e.g., duração máxima e mínima dos contratos a termo certo) 

Alemanha  Os contratos variam entre 8-23 meses até 12 anos de serviço. 

Bélgica  Contrato inicial de dois anos, extensível até 8 anos. 

Espanha 
 Os “contratos” (designados “compromissos”) têm duração máxima de 8 anos para 

“militares de complemento” (oficiais); para os “militares de tropa y marinería” 
(equivalente a praças) o compromiso inicial é de 2/3 anos, extensíveis até 6 anos. 
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Existe ainda um compromisso de maior duração, alargado até à idade de 45 anos, 
no que podem ingressar militares após cinco anos de serviço. 

França 
 Contratos com duração variável: 2, 3, 5, 8 ou 10 anos, renováveis até o máximo de 

20 anos (oficiais) e 27 anos (para sargentos e praças). 

Itália 
 Contratos iniciais: de 1 ano (volontari in ferma prefissata di um anno (VFP1)), com 1 

mais 1 ano opcional; de 4 anos (volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)), 
renováveis aos 2 anos. 

Países Baixos 
 A duração do contrato inicial varia com o tempo e o custo da formação; com 

renovação os contratos podem estender-se até aos 32 e os 35 anos de idade. 

Reino Unido 

 Os contratos têm um mínimo de 3 anos de duração, após o que, com aviso prévio 
de um ano, os militares adquirem o direito de sair das fileiras (para os pilotos o 
contrato inicial é de 8 anos). 

 Alguns contratos podem ter uma duração inicial de 22 anos, sendo extensíveis desde 
que cumpridas algumas condições. 

EUA 
 Contratos com duração mínima variável: 2 a 5 anos (exército), 2 anos (marinha) e 4 

anos (força aérea, fuzileiros e guarda costeira). 

 

Quadro 71 - Análise de modelos e da experiência de outros países: processo de recrutamento de cidadãos para 
contratos a termo nas Forças Armadas. 

Grupo III – Recrutamento 

Condicionantes 
externas 

(e.g., demografia; condições socioeconómicas; ação política; perfis dos candidatos; 
outras condicionantes) 

Alemanha 

 A Alemanha tem-se pontualmente confrontado com alguma carência de voluntários, 
pelo que procura tornar a carreira mais atrativa aos olhos dos jovens.  

 A falta de voluntários é maior em áreas funcionais especializadas, pelo que há a 
possibilidade de vir a recrutar estrangeiros (questão em estudo), em todo o espaço 
da União Europeia, para essas áreas. Nos últimos dois anos, a Alemanha aumentou 
em 6500 pessoas as suas fileiras. 

 A Alemanha já integra nas suas forças armadas unidades militares de outros países 
(e.g., Holanda, República Checa, Roménia). 

Bélgica 
 A competição com as organizações civis é o fator que maior influência negativa tem 

no recrutamento. 

Espanha 
 Atualmente existem alguns problemas de recrutamento, embora as dificuldades 

tenham sido já superiores. 

França 
 Não existem atualmente problemas relevantes de recrutamento. 

 Começa a haver maior preocupação com a atitude das novas gerações de jovens e 
com o impacto dos ciclos políticos (políticas públicas) na atividade das FFAA. 

Itália 
 O dinamismo do mercado de trabalho condiciona o recrutamento e a retenção e tem 

determinado as ações das FFAA italianas, num processo de constante adaptação. 

Países Baixos  Existem dificuldades pontuais em recrutar. 

Reino Unido 

 A atratividade do mercado de trabalho externo às FFAA tem condicionado o 
recrutamento de pessoal qualificado (e.g., para a carreira de oficiais engenheiros). 

 Para responder às mudanças da sociedade e manter a atratividade, o modelo do 
recrutamento tem evoluído continuamente. 

 EUA 

 A escassez de candidatos e a qualidade dos recrutados constituiu um problema em 
2007 no momento do recrutamento de efetivos para as operações no Iraque. 

 Assiste-se a uma imagem menos positiva (“marca do empregador”), sobretudo de 
dentro para fora no exército americano. 

Processo de 
recrutamento 

 (e.g., estruturas e competências; estratégia de divulgação da oferta de trabalho; 
fixação de vagas; acolhimento nas fileiras) 

Alemanha 
 A execução do recrutamento é descentralizada, assumindo os ramos e os serviços 

conjuntos (logística, saúde e informações/cyber) o principal esforço, embora haja 
alguma integração nas medidas de divulgação sobre o serviço militar. 

Bélgica 

 O modelo de recrutamento é centralizado num órgão, o “Serviço de Recrutamento”, 
que tem a responsabilidade pelo recrutamento e seleção dos candidatos para todos 
os ramos (exército, marinha, força aérea e corpo médico). 

 A estratégia de projeção da imagem e da divulgação conta com várias ações, 
iniciadas muito cedo, junto dos jovens (e.g., diversidade de ações de informação e 
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sensibilização para as questões da defesa e da cidadania; estágios em contexto 
militar para jovens entre 16 e 20 anos). 

Espanha 

 O recrutamento depende do Ministerio de Defensa, o qual conta com uma Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, entidade que elabora estudos sobre 
os públicos-alvo e um Plan General de Reclutamiento anual. 

 Existe um Plan General de Cultura y Conciencia de Defensa, que inclui o plano de 
comunicação, que obedece a uma política de comunicação única, que é coordenada 
pelo Ministerio de Defensa. 

 São utilizados, de forma centralizada, sistemas de informação e bases de dados de 
candidatos, coordenados pelo OCR, o que permite a gestão centralizada do 
recrutamento e uma simplificação administrativa progressiva de procedimentos. 

 As ações de divulgação, cujo planeamento está centralizado no Ministério da Defesa, 
são realizadas em coordenação com as equipas de recrutamento dos ramos, 
pertencentes ao Órgão Central de Recrutamento do Ministério da Defesa (OCRD), 
podendo ser reforçadas, se necessário, com a intervenção dos ramos nas respetivas 
áreas de influência. 

 Portal de recrutamento único – projeta a imagem das FFAA e a informa sobre a oferta 
de trabalho e as candidaturas. 

 Taxa média de incorporações é superior a 95% (eficácia). 

França 

 A definição das políticas de recrutamento e a coordenação da sua aplicação é da 
responsabilidade do Ministério da Defesa, embora, mercê de necessidades distintas 
e de outras especificidades dos ramos, sejam estes que executam o recrutamento e 
são responsáveis por definirem e aplicarem os referenciais de toda a formação 
militar. 

Itália 

 A tutela italiana tem procurado criar aspetos distintivos que levem os jovens a 
perceber que as FFAA são uma alternativa válida no mercado de trabalho. 

 Há a perceção de que o processo de recrutamento tem sido eficaz. 

 O recrutamento está legislado em diploma próprio, o Codice dell’ordinamento militare 
(2010). 

Países Baixos 

 O Ministério da Defesa partilha a estratégia de divulgação com os ramos, verificando-
se um incremento a partir da utilização combinada de vários instrumentos e 
momentos, designadamente: (1) redes sociais; (2) realização de visitas às escolas 
(para que, num ambiente mais próximo e acolhedor haja transmissão de 
experiências militares); e (3) três tipos de eventos, os dias festivos dos ramos, o “dia 
aberto” e os “dias de informação” – momentos importantes para que os jovens 
possam ter uma perceção sobre as FFAA, sobre as oportunidades de carreira que 
existem e sobre como é trabalhar na área da Defesa.  

 O recrutamento está distribuído pelos ramos, embora a seleção (serviços genéricos) 
esteja centralizada. 

Reino Unido 

 O recrutamento está descentralizado nos ramos das FFAA, onde é muito 
semelhante, os quais conduzem as necessárias ações de divulgação; os ramos 
contam com centros de informação e recrutamento espalhados pelo país para 
efetuar a divulgação e obter candidatos. 

 Não obstante o esforço financeiro em campanhas de divulgação e informação para 
atrair candidatos, a falta de conhecimento sobre a oferta das FFAA continua a ser 
um problema. 

EUA 

 O processo de recrutamento está descentralizado nos ramos. 

 A imagem menos positiva (“marca do empregador”), de dentro para fora, tem 
conduzido o exército americano a desenvolver iniciativas para chegar em melhores 
condições aos potenciais candidatos e a outros públicos que importa envolver no 
apoio à decisão de ingresso. 

 Como principais disfunções detetadas em relação ao contacto com os públicos-alvo, 
que se tem procurado corrigir, destacam-se: (1) deficiência na integração das 
plataformas utilizadas para a divulgação; (2) comunicação com reduzida 
objetividade; (3) “marca do empregador” fragilizada; e (4) perceções incorretas sobre 
os valores e a missão Institucional. 

Processo de seleção (e.g., procedimentos gerais; perfis de seleção; testes; atrição na seleção) 

Alemanha 
 O processo de seleção decorre de forma descentralizada, embora seja aplicada a 

mesma tipologia de provas (físicas, médicas, psicológicas). 

Bélgica 
 As provas de seleção incluem: exames médicos, avaliação da rapidez e precisão 

no processamento de informação, aptidão técnica, provas físicas, testes 
psicotécnicos (para determinar a personalidade e as capacidades específicas), 
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entrevistas de pré-orientação, de trabalho e de orientação (esta para a escolha da 
área de especialidade). 

Espanha 
 O processo de seleção decorre de forma centralizada, através do OCR. 

 Existem provas físicas, psicológicas e médicas. 

França 
 O processo de seleção é executado pelos ramos, tendo algumas diferenças entre 

eles, designadamente no modelo de provas de acesso. 

Itália 
 O processo de seleção é considerado rigoroso; inclui provas físicas, psicológicas e 

médicas; há também uma prova cultural para os contratos de 4 anos. 

Países Baixos 

 Qualquer candidato tem de passar por um processo de seleção que inclui a 
realização de exames médicos, provas físicas e um exame psicológico; se 
considerado apto nas fases anteriores, é depois submetido a uma “investigação de 
segurança”. 

 Existem “eventos introdutórios” às provas de seleção e ao contexto militar (testes 
físicos e desafios de equipa) para os candidatos que o desejarem. 

Reino Unido 

 O processo de seleção conta com um conjunto de provas ao longo de dois dias. 

 As provas incluem: entrevista de trabalho e de orientação inicial para a escolha da 
área funcional / especialidade, avaliação médica e provas físicas; posteriormente, 
na marinha os candidatos são submetidos a uma prova de aferição intelectual e 
técnica relativa à área funcional/especialidade escolhida; por fim, os candidatos, 
com exceção do caso do exército, são submetidos a um pré curso de quatro dias, 
após o que são alistados. 

EUA 
 O processo de seleção nos EUA decorre de forma descentralizada, variando dentro 

de cada ramo em relação às provas realizadas, de acordo com as áreas funcionais 
(provas físicas, médicas e psicológicas). 

Preocupações especiais 
(e.g., formação / capacitação dos militares envolvidos no recrutamento e 
na seleção e na formação dos contratados; outras preocupações) 

Alemanha 
 Tem havido a necessidade de tornar a carreira mais atrativa e competitiva, dadas 

algumas dificuldades, embora pontuais, de recrutar voluntários para as FFAA.  

Bélgica 

 Uma das principais preocupações reside na divulgação e contacto com os futuros 
(potenciais) o mais cedo possível, assumindo para isso um conjunto de iniciativas 
junto dos jovens para informar e sensibilizar para as questões da defesa e da 
cidadania, ao mesmo tempo que pode ser proporcionado um contacto antecipado 
com o contexto militar (sob a forma de visitas e estágios a partir dos 16 anos de 
idade). 

Espanha 

 O Ministério da Defesa desenvolveu, em coordenação com os ramos, iniciativas 
para aumentar a atratividade das FFAA: (1) difusão de informação rigorosa, interna 
e externamente (conteúdos divulgados com uma fiel correspondência com a 
realidade, de forma a evitar distorções na mensagem, frustrações futuras e perda 
de credibilidade institucional); (2) publicidade dirigida; (3) conteúdos programáticos 
para formação/educação; (4) parcerias com forças de segurança e outras entidades 
públicas e privadas; (5) melhoria da atratividade dos sítios da internet para a 
captação de voluntários e reforçar a “marca” do empregador/FFAA. 

 Tem havido outras preocupações: (1) capacitação (com competências adequadas) 
do pessoal envolvido na gestão dos processos de divulgação, recrutamento e 
seleção; e (2) reconhecimento da existência de outros públicos-alvo, para além dos 
potenciais candidatos, a quem algumas mensagens devem ser também dirigidas 
(e.g., familiares, professores, autarcas e outras entidades capazes de exercer 
influência nos candidatos). 

 Outros desafios: (1) estabelecer uma “cultura de defesa”, com vista à tomada de 
consciência sobre a defesa nacional e para despertar o interesse pelas FFAA 
precocemente – constitui um pilar da responsabilidade do MDN; (2) permitir, para 
as vagas disponíveis e com base nas aptidões e níveis físicos e escolares, a 
possibilidade de escolha do ramo, da especialidade e do local de prestação de 
serviço; (3) permitir o agendamento de datas para a realização das provas de 
seleção; e (4) garantir que, após a seleção, a incorporação ocorre o mais cedo 
possível. 

França 

 Sente-se a necessidade de reforçar a estratégia de divulgação, para valorização 
da profissão militar (conceito de marca), apostando na utilização das redes sociais. 

 Face ao contexto e às caraterísticas das novas gerações, procuram-se novas 
abordagens de marketing, com recurso às redes sociais (prescritores horizontais), 
como contraponto ao distanciamento dos jovens face à Instituição e a uma certa 
perda de credibilidade dos prescritores tradicionais (e.g., pais e professores). 
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 Outras preocupações: (1) qualificar o pessoal utilizado na divulgação e no 
recrutamento e seleção; e (2) divulgar informação fidedigna e compatível com a 
realidade, para evitar posteriormente expetativas frustrados e perda de reputação. 

Itália 
 As FFAA italianas têm procurado responder positivamente às expetativas dos 

candidatos e às solicitações do dinamismo imposto pelo mercado de trabalho. 

Países Baixos 

 Uma das preocupações prende-se com o alistamento (incorporação nas FFAA), 
cujo calendário, previamente estabelecido, tem originado perdas de candidatos, 
pelo que para prevenir esta situação está a ser definida uma política que permita 
aos candidatos já selecionados, nesse interregno, como seja, poderem integrar um 
“estágio de adaptação” enquanto aguardam a incorporação para o período de 
formação inicial nos ramos. 

 Na seleção, procurou adaptar-se o perfil da avaliação da condição física às várias 
especialidades, sem diminuir as exigências; os “eventos introdutórios” às provas de 
seleção e ao contexto militar (e.g., testes físicos e desafios de equipa) têm ajudado 
os candidatos a melhorar a performance e a gerir melhor as respetivas expetativas. 

 Foi recentemente feito um investimento na formação de recrutadores e de 
instrutores e monitores da instrução básica (formação inicial), para melhorar o 
acolhimento inicial a e ajudar a gerir as expetativas dos candidatos. 

 Há uma preocupação especial em difundir informação credível e que valorize a 
profissão militar. 

 Foi criada a área curricular “paz e segurança” nas escolas de formação civis; 

 Foi atribuída às diversas unidades a responsabilidade de recrutar (inscrita na 
própria missão). 

Reino Unido 

 O Ministério da Defesa inglês tem procurado melhorar a informação sobre a 
profissão militar e as opções de carreira, a partir de várias formas (1) incremento 
das redes sociais e dos conteúdos das páginas da Internet; (2) divulgação da vida 
militar em concreto, no terreno, recorrendo-se aos próprios recrutas (e.g., no 
programa “It takes a soldier to recruit a soldier”, os soldados jovens são enviados 
às suas antigas escolas para falar sobre a vida nas Forças Armadas); (3) passou a 
ser prevista uma recompensa financeira aos soldados que consigam, com sucesso, 
que outro indivíduo consiga entrar no ramo (exército); (4) as unidades regimentais 
passaram a ter também a responsabilidade do recrutamento; e (5) passou a haver 
a possibilidade de oferecer às crianças “visitas de familiarização”, um dia nas FFAA 
(oportunidade de trabalhar, por exemplo, num navio ou na resolução de um 
problema, juntamente com alguns militares). 

 Mais recentemente tem sido feito um investimento no desenvolvimento de 
competências dos recrutadores e em programas de seleção e classificação. 

EUA 

 A mais recente reforma na estrutura da Defesa tem como objetivos, entre outros: 
(1) recorrer a algumas chefias militares fora da efetividade e a outros peritos 
militares, no sentido de promover a atividade militar; (2) prever a utilização de 
militares em formação para promover a opção militar; (3) incrementar a utilização 
das novas plataformas e intensificar as mensagens dirigidas ao recrutamento de 
mulheres; e (4) desmaterializar os processos de recrutamento para aumentar a 
eficiência. 

 Foram definidos novos referenciais de aptidão e condição física, com referência às 
áreas funcionais. 

 Tem havido um particular esforço em formar os elementos ligados ao recrutamento 
e à instrução militar inicial no sentido de reduzir as perdas nestas fases. 

 Recordam-se algumas iniciativas do exército americano, entre 2007 e 2009, para 
resolver uma certa falta de eficácia do recrutamento, integradas numa grande 
campanha alargada, com resultados positivos, de que se destaca: (1) investimento 
na área da comunicação e marketing, através de sítios da internet para a promoção 
do recrutamento, utilizando ferramentas interativas (e.g., serviço de chat; vídeos 
personalizados de militares); (2) criação de blogs, a partir do que o público toma 
contacto direto com histórias verídicas de militares das várias especialidades, 
contadas na primeira pessoa e que mostram a realidade da profissão militar; (3) 
criação de vídeos destinados aos pais dos potenciais candidatos; (4) utilização de 
videojogos com a integração de mensagens e conteúdos promocionais; (5) criação 
da figura do “guia virtual”, que responde às perguntas formuladas, a qualquer hora 
e dia da semana, com eventual diálogo por chat; (6) viagem virtual a bases 
militares, disponível em 3D, com a possibilidade de visualizar em detalhe várias 
áreas/atividades disponíveis e as especialidades do exército americano; e (7) 
patrocínio de torneios de videojogos. 
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 Outras preocupações reportam-se ao conhecimento profundo dos públicos-alvo e 
das respetivas preferências, à necessidade de uma adequada interação com esses 
os públicos-alvo (a partir de vários formatos) e ao envolvimento de um maior 
número de pessoas e entidades na difusão da imagem e da oferta institucional. 

 

Quadro 72 - Análise de modelos e da experiência de outros países: a problemática da retenção de militares 
contratados a termo. 

Grupo IV – Retenção 

Gestão de competências / 
qualificações 

(e.g., tipo de utilização: gestão por áreas funcionais; gestão fora das áreas 
de formação) 

Alemanha 
 Colocação inicial em funções compatíveis com a especialidade; gestão, por 

norma, dentro da área funcional correspondente. 

Bélgica 
 Colocação inicial em funções compatíveis com a especialidade; gestão dentro da 

área funcional. 

Espanha 
 Colocação inicial em funções compatíveis com a especialidade; gestão dentro da 

área funcional ou, eventualmente, por imposição de serviço (fora da área de 
especialidade). 

França 
 Colocação inicial em funções compatíveis com a especialidade; gestão, mais 

comum, dentro da área funcional correspondente. 

Itália 
 Colocação inicial em funções compatíveis com a especialidade; gestão dentro da 

área funcional. 

Países Baixos 
 Colocação inicial em funções compatíveis com a especialidade; gestão dentro da 

área funcional. 

Reino Unido 
 Colocação em funções compatíveis com a especialidade, que, na generalidade 

dos casos, eles próprios escolheram. 

EUA 
 Colocação inicial em funções compatíveis com a especialidade; gestão dentro da 

área funcional. 

Desenvolvimento 
profissional 

(e.g., e.g., desenvolvimento de carreira; valorização escolar; valorização 
profissional; certificação) 

Alemanha 
 O desenvolvimento de carreira decorre no âmbito de cada ramo e serviços 

comuns, de forma diferente, consoantes as áreas funcionais atribuídas e as novas 
qualificações ou reconversão de carreira. 

Bélgica 

 Iniciação militar e formação profissional especializada, integrando, em conjunto: 
formação militar, treino de condição física, formação técnica e académica e treino 
de caraterísticas individuais (como liderança, disciplina, etc.). 

 Contrato inicial de dois anos, extensível até oito anos; eventual acesso a um 
estatuto profissional de carreira nas FFAA a partir dos dois anos. 

 A progressão na categoria e entre categorias varia com a classificação individual 
(avaliações e testes) e com os anos de serviço (entre os dois e os seis anos). 

Espanha 

 Formação inicial militar; formação contínua; formação de atualização para o 
desempenho profissional nas FFAA; formação para subida de categoria. 

 Está prevista progressão de carreira na categoria e entre categorias. 

 Das três categorias profissionais militares, são contratados apenas os casos dos 
oficiais (militares de complemento) e das praças (militares de tropa y marinería). 

 Para “militares de complemento” (oficiais contratados) o limite máximo é de oito 
anos de serviço, podendo concorrer aos quadros permanentes após dois anos.  

  Há duas modalidades para a categoria de praças (“militares de tropa y marinería”): 
um compromisso inicial que pode durar até três anos e, posteriormente, uma 
eventual extensão do contrato até aos 6 anos; está ainda previsto um contrato de 
maior duração (“compromiso de larga duración”) que pode ir até aos 45 anos de 
idade, a que podem concorrer militares com, pelo menos, cinco anos de serviço. 

 Possibilidade de obtenção de vários diplomas (e.g., título de técnico de grau 
intermédio; qualificações em diversas áreas). 

 Possibilidade de acesso aos quadros permanentes das FFAA, desde que se 
encontre no desempenho do “compromisso a longo prazo” e obtenha o título de 
Técnico (Nível quatro do Quadro Europeu de Qualificação – QEQ). 

França 
 No exército, os contratos têm duração variável: 2, 3, 5, 8 ou 10 anos, renováveis, 

até o máximo de 20 anos para oficiais e 27 anos para sargentos e praças. 
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 Na marinha, os contratos para oficiais variam entre 4 e 8 anos, podendo ser 
extensíveis até aos 20 anos, se necessário – exceção para os pilotos, com contrato 
inicial é de 10 anos, renovável por mais 10 anos; na categoria de sargentos o 
tempo máximo de permanência é de 10 anos, sem extensão, após o que podem 
concorrer à categoria de oficiais; e na categoria de praças o tempo máximo de 
permanência é de 9 anos, com contratos entre 2 e 4 anos, sendo que podem 
concorrer à categoria de sargentos entre o segundo e o sexto ano de serviço. 

 Na força aérea, os Technicies de L’Air têm um contrato inicial de 4 anos, renovável 
até aos 25 anos de serviço, caso haja necessidade do ramo. 

 À semelhança do RV português, tido como um direito, existe, em todos os ramos, 
a figura de Volontariat, que proporciona um contrato de apenas um ano, para 
contacto com o contexto militar e a obtenção de alguma experiência profissional, 
podendo no entanto, posteriormente, ingressar por contrato na categoria de 
sargentos ou continuar na categoria de praças. 

 Na Marinha, na categoria de praças, existem apenas contratados (Quartier-maître 
de la Flotte), não do quadro permanente, como acontece com as outras categorias, 
oficiais (Officiers) e (Officiers Mariniers). 

Itália 

 Formação básica militar e formação da especialidade, com duração variável, em 
função do ramo e da especialidade atribuída. 

 Existem outras ações de formações específicas, remuneradas. 

 O desenvolvimento de carreira faz-se por diuturnidade (tempo de serviço). 

 Os voluntários com contrato inicial de um ano (VFP1) não têm progressão na 
carreira, permanecem como soldados (categoria de praças). 

 Os voluntários com contrato inicial de quatro anos (VFP4), com o posto de 
Coporale, podem ser promovidos a Caporale Maggiore 18 meses depois; com 
quatro anos de serviço, ingressam no serviço permanente de tropas voluntárias, 
sendo promovidos a Primo Caporale Maggiore, onde se mantêm durante um ano, 
após o que são promovidos a Caporale Maggiore Scelto; mantêm-se neste posto 
durante quatro anos, após o que são promovidos a Caporale Maggiore Capo e, 
mais oito anos, a Caporale Maggiore Capo Scelto. 

Países Baixos 

 Globalmente, os militares, para o desempenho da profissão, são sujeitos a 
formação inicial (instrução básica), formação para o desempenho da especialidade 
e outras ações de formação específicas. 

 A definição normativa da carreira militar é, de alguma forma, flexível: inicia-se com 
o período de formação (fase 1) e pode terminar entre os 32 e os 35 anos de idade 
(fase 2), sendo que a duração do contrato inicial varia com o tempo e o custo da 
formação, para que possa ser obtido um adequado retorno do investimento; antes 
do final da fase 2, normalmente três anos antes, há uma avaliação sobre a 
possibilidade de continuação nas fileiras das FFAA, momento em que se decide 
se o militar reúne condições para prosseguir a sua carreira e, se afirmativo, o 
militar inicia a fase 3, que se prolonga até aos 60 anos de idade. 

 Não está instituído um período mínimo para acesso ao posto imediato, privilegia-
se a experiência e as qualificações obtidas, que são, em regra, certificadas. 

Reino Unido 

 Instrução básica, formação para o desempenho da especialidade, outras 
formações específicas. 

 Os candidatos podem celebrar no início contratos de 22 anos, extensíveis desde 
que haja vagas e a classificação individual seja positiva. 

 O desenvolvimento de carreira tem por base uma avaliação de mérito, por 
exemplo, na promoção de soldado a cabo.  

 Os ramos autorizam a prestação de serviço como “reserva”, dando acesso a 
missões e atividades da tropa regular durante 27 dias por ano (por cada contrato 
de 12 meses) ou 19 dias (em determinadas especialidades), e acesso a missões 
internacionais por um período de um ano. 

EUA 

 Os contratos têm uma duração mínima também variável: dois a cinco anos no 
exército, dois anos na marinha e quatro na força aérea, fuzileiros e guarda costeira. 

 O desenvolvimento de carreira decorre do desempenho e do mérito reconhecido. 

 … 
 

Condições financeiras (e.g., competitividade externa; subsídios; relação com o OMN / país) 

Alemanha 
 O ordenado mínimo na Alemanha, com referência a 2020, é de 1.584,00€ por mês, 

o que o equipara globalmente ao vencimento de soldado. 

Bélgica 
 Quanto à remuneração, enquanto militar e desde o período de formação aufere 

1.940,85€ (líquido 1.540,97€), sendo depois variável com o tempo de serviço (e.g., 
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depois dois anos de serviço e com a primeira promoção o valor é de 2.009,31€ 
(líquido 1.568,98€)); existe remuneração complementar quando o militar se 
encontra em exercícios / operações militares e outras situações em que são 
atribuídos subsídios de risco e de desgaste acrescido (e.g., tropas especiais). 

 Retribuição ligeiramente superior ao ordenado mínimo, cujo valor é de 1.593,80€. 

Espanha 

 Durante a formação inicial os candidatos recebem 359,55€ mensais; após a 
formação, depois do ingresso na categoria de tropa y marinería, com referência a 
2020, passam a receber 1.016,62€. Na categoria de sargento (suboficial) a 
retribuição mensal posterior é de 1.624,3 € e em oficial (com curso universitário) é 
a partir de 1.985,51 €. 

 O salário base de soldado é equiparado ao ordenado mínimo, 1.050,00€ em 2020, 
a que acrescem subsídios de fardamento e de deslocação. 

França 
 Em 2020, o ordenado mínimo em França é de 1.539,42€ por mês, aproximando-

se do salário atribuído ao soldado. 

Itália 

 Na categoria de praças, o salário do militar tende a aproximar-se do valor médio 
do salário de um trabalhador em Itália, que é de 1.500€ (equivalente a 10,15€ por 
hora, que é a referência geralmente utilizada, dado que não existe formalmente 
um “ordenado mínimo nacional”). 

 Os voluntários com contrato de um ano (VFP1) têm um salário inicial de 1.000€. 

 Os voluntários com contrato de quatro anos (VFP4) têm um salário inicial de 
1.300€ (posto de Coporale) e, a partir dos 18 meses (com promoção a Caporale 
Maggiore), passam a receber 1.800€. 

Países Baixos 

 O vencimento dos militares é inicialmente inferior ao ordenado mínimo nacional, 
que é de 1635,60€ mensais; posteriormente é superior. 

 O militar, na categoria de praças e no posto de soldado, começa por receber 
988,26€, podendo, neste posto e dependendo do tempo de serviço, chegar aos 
1.858,03€ (referências de 2018), o que se aproxima dos valores médios auferidos 
pelos jovens entre os 18 e os 21 anos de idade. 

 Fruto das sucessivas promoções, aqueles valores podem chegar aos 2.633,45€. 

Reino Unido 

 A remuneração de um recruta é de 1.415€, após o que sobe para 1.750€; três 
anos depois é de 1.895€; no último posto é de 2.820€, valor que é competitivo 
quando comparado com o que oferece o mercado de trabalho externo às FFAA; 
existem subsídios de deslocamento e também por qualificações. 

 Apenas a remuneração do recruta é inferior ao ordenado mínimo no RU, que é de 
1.598,69€ mensais. 

EUA 

 O salário do soldado especialista ou do cabo (Specialist ou Corporal), apenas com 
dois anos de experiência (salário base, sem qualquer subsídio), é de 27.151,20 
USD anuais (superior a 2.000 USD mensais), pelo que é muito mais elevado que 
o ordenado mínimo nos EUA (1.118,60€ mensais). 

Condições de trabalho, 
de habitabilidade e de 
apoio social 

(e.g., equipamentos, intensidade e desgaste do trabalho; alojamentos, salas 
de convívio; apoio social do próprio; apoio social da família) 

Alemanha  Consideradas globalmente boas. 

Bélgica  Consideradas globalmente boas. 

Espanha 
 Globalmente boas, devem ser pontualmente melhoradas; A “taxa de esforço” em 

algumas áreas funcionais e unidades é motivo de desmotivação. 

França  Globalmente boas. 

Itália  Consideradas aceitáveis (condições de trabalho) a muito boas (apoio social). 

Países Baixos  Globalmente consideradas boas. 

Reino Unido 

 Existem dificuldades de recrutamento em algumas especialidades / áreas 
funcionais, com implicações na “taxa de esforço” sobre os efetivos presentes. 

 Têm sido desenvolvidas condições para ajudar a melhorar a retenção, para 
reduzir o prejuízo na vida familiar (criação de políticas para proteção da família). 

EUA 
 Globalmente considerado bom, embora os deslocamentos sejam por vezes 

difíceis de gerir com a família. 

Preocupações especiais 
para melhorar a retenção 

(e.g., formação / qualificação profissional dos contratados; 
reconhecimento da experiência profissional; extensão dos contratos 
iniciais e contratos de longa duração; outras preocupações) 

Alemanha  … 
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Bélgica  … 

Espanha 

 Ações desenvolvidas: (1) formação certificada orientada, quer para o acesso aos 
quadros permanentes, quer para a integração na sociedade; (2) reserva de vagas 
no acesso às forças de segurança e à administração pública; e (3) tentativa de 
redução da “taxa de esforço” em algumas áreas funcionais. 

França 

 Ações desenvolvidas: (1) reavaliação de vencimentos; (2) incremento nas 
equivalências das aptidões; (3) aposta na formação e na reconversão profissional; 
(4) e possibilidade de manutenção de uma carreira militar por renovação sucessiva 
de contratos. 

Itália 

 Como principais preocupações, traduzidas em ações concretas, referem-se: (1) 
coordenação e troca de informação com empresas e agências do mercado de 
trabalho italiano; (2) adaptação de cursos para satisfação de solicitações internas 
e com reconhecimento externo (e.g., reconhecimento da administração nacional e 
regional e do ensino oficial para a eventual continuação dos estudos); (3) formação 
complementar, sem custos, a cargo da estrutura da Defesa; (4) cativação de vagas 
para as forças e serviços de segurança (e.g., 20% para as forças policiais) e para 
órgãos da administração pública italiana (e.g., no acesso a cargos civis do 
Ministério da Defesa); e (5) atribuição de qualificações de condução de veículos 
em conexão com os critérios das licenças de condução civis. 

Países Baixos 

 O desenvolvimento económico no país é apontado como um dos fatores de saída 
prematura das fileiras das FFAA. 

 Ações desenvolvidas: (1) é estabelecido que a duração do contrato inicial deve 
variar em função do tempo e do custo da formação, numa preocupação de ser 
obtido um adequado retorno do investimento; (2) a certificação da experiência e 
das qualificações e competências adquiridas em contexto militar é um objetivo; (3) 
há um investimento na melhoria das condições de bem-estar; (2) pretende-se fazer 
um incremento nos vencimentos; e (3) é estabelecida a possibilidade de frequência 
de cursos civis a custo zero. 

Reino Unido 

 Os maiores problemas com a retenção prendem-se com o tempo em que os 
militares estão afastados de casa, a perceção de perda de expetativas (com muitos 
exercícios e treino militar), a perceção de alternativas no exterior, eventuais 
alterações na situação familiar e, pontualmente, a remuneração. 

 Ações desenvolvidas: (1) melhoria das condições de serviço (infraestruturas, 
rotinas de trabalho, tempo em exercícios / operações militares); (2) programas de 
educação completa e de treino e educação avançada; (3) melhoria da relação de 
trabalho-vida pessoal; (4) melhoria de outras condições de trabalho e dos salários; 
e (5) introdução pontual de prémios de permanência para garantir períodos de 
cinco anos e outros programas de bonificação na retenção.  

EUA 

 Em 2015 foram projetadas reformas de apoio social para melhorar a qualidade de 
vida de militares e famílias, uma das primeiras razões de saída precoce (e.g., 
permitir que os militares adiem um deslocamento ou uma nova colocação e 
permaneçam no cargo atual quando for do interesse da família). 

 Como reconhecimento, aos cidadãos não americanos que sirvam com honra nas 
FFAA americanas, são concedidos alguns benefícios, como a sua naturalização, 
se o pretenderem, e outros benefícios, extensíveis ao respetivo agregado familiar. 

 

Quadro 73 - Análise de modelos e da experiência de outros países: questões relativas à reinserção socioprofissional 
dos ex-militares contratados. 

Grupo V – Reinserção socioprofissional 

Estruturação do apoio 
(e.g., entidades envolvidas; órgãos especializados; outros órgãos / entidades; 
áreas de intervenção) 

Alemanha 
 O sistema de incentivos depende sobretudo dos ramos das FFAA e dos serviços 

comuns. 

Bélgica 
 Há um diploma de incentivos e várias iniciativas em processo de negociação com 

o setor público e o privado. 

Espanha 

 O apoio na reinserção é da responsabilidade do Ministério da Defesa. 

 Programa “SAPROMIL” (Sistema de Aprovechamiento de las Capacidades 
Profesionales del Personal Militar) – órgão especializado, responsável pela gestão 
das saídas dos militares das FFAA e encaminhamento profissional para o mercado 
de trabalho (ofertas de emprego, público e privado). 
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França 

 A “Agence de Reconversion de la Défense”, também denominada “Défense-
mobilité” é um órgão especializado, inserido na estrutura orgânica do Ministério da 
Defesa, para apoio à reinserção dos contratados no mercado de trabalho externo 
às FFAA após o termo do serviço militar. 

 Esta agência tem mais de 600 profissionais, especialistas na área da reconversão 
profissional, e conta com o apoio de mais de 7.000 empresas, as quais recrutam 
ex-militares. 

Itália 
 Os ramos das FFAA são responsáveis pela reinserção socioprofissional dos 

militares que deixam as fileiras. 

Países Baixos 
 As FFAA são legalmente responsáveis pelo apoio à reinserção dos ex-militares 

que temporariamente passam pelas fileiras. 

Reino Unido 

 Para apoio à transição dos ex-militares existe um programa próprio, que é da 
responsabilidade do Ministério da Defesa, com envolvimento de várias entidades 
públicas e privadas. 

 Existe uma estrutura interna, por ramo, dedicada a apoiar os militares. 

EUA 
 A estrutura de apoio à reinserção é da responsabilidade de cada ramo, os quais 

recorrem a vários programas e protocolos com entidades públicas e privadas para 
colocação dos ex-militares no mercado de trabalho externo às FFAA. 

Operacionalização do apoio 
(e.g., empregabilidade, formação certificada, experiência profissional; 
responsabilidades de coordenação; programas ad hoc de apoio; 
monitorização do apoio, áreas de monitorização) 

Alemanha 
 Pretende-se melhorar o sistema de incentivos e aumentar os protocolos, 

envolvendo entidades públicas e privadas para acolherem ex-militares. 

Bélgica 

 Formação certificada direcionada para a integração socioprofissional. 

 Mobilidade externa, “figura” a partir da qual as FFAA belgas fornecem efetivos 
militares de algumas especialidades, através de parcerias com o setor público 
(e.g., serviço público, polícia, municípios) e o setor privado (e.g., transporte, 
energia, segurança). 

Espanha 

 O SAPROMIL é responsável por: (1) apoiar o desenvolvimento profissional e 
académico, com certificação reconhecida externamente (e.g., no âmbito do nível 
quatro do QEQ para a aprendizagem ao longo da vida); (2) apoiar outras ações de 
formação profissional para a inserção no mercado de trabalho externo às FFAA, 
especialmente em emprego Público (Estado); (3) ligar as empresas participantes 
do Programa e os militares; e (4) estabelecer protocolos com instituições 
governamentais e privadas, facilitadores da incorporação do militar no mercado de 
trabalho externo às FFAA. 

 Possibilidade de ingressar: na administração pública; no Ministério da Defesa 
(vagas para alguns cargos); nas forças e serviços de segurança (e.g., Guardia 
Civil, Forja Nacional de Policía, Servicio de Policía de Alfóndega). 

França 

 O Programa da “Défense-mobilité” organiza e coordena a transição profissional 
dos militares através do acompanhamento personalizado, agrupando 
“informação”, “orientação profissional”, “formação” (inclui e-learning) e 
“empregabilidade”, em ligação com o Centro de Formação Profissional Militar e 
com instituições públicas e privadas. 

 O programa “Défense-mobilité” inclui três fases (informação e aconselhamento; 
orientação e definição do projeto profissional; e implementação do projeto 
profissional), iniciando-se nos dois últimos anos de serviço nas FFAA. 

Itália 
 A operacionalização do apoio na reinserção socioprofissional compete a órgãos 

específicos dos ramos das FFAA. 

Países Baixos 

 A formação é certificada e qualificada, facilitando, mais tarde, a procura de 
emprego ou o prosseguimento dos estudos. 

 Entre outras facilidades destaca-se: (1) a existência de uma indemnização quando 
os militares deixam as fileiras; (2) o apoio na preparação do regresso à sociedade 
civil baseia-se em acordos com outras organizações e entidades; (3) o 
aconselhamento dos militares por uma equipa de especialistas; (4) a coordenação 
entre FFAA e organizações públicas e privadas no planeamento da formação, 
respondendo, simultaneamente, às solicitações internas (de natureza militar) e 
externas para que facilitar o reingresso no mercado de trabalho externo às FFAA. 

 A quase totalidade das qualificações obtidas durante a prestação do serviço militar 
é certificada, o que permite a dispensa de frequência de módulos académicos 
através da obtenção de equivalências para a continuação dos estudos. 
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Reino Unido 

 Após o serviço militar, existe a opção de continuar nas FFAA a tempo inteiro como 
militar ou como civil; o ex-militar pode ainda servir nas reservas até aos 55 anos. 

 O apoio processa-se, de forma centralizada (coordenação) do Ministério da 
Defesa, a partir de um projeto específico para apoio à reinserção, envolvendo 
algumas entidades públicas e privadas. 

 A formação é certificada e orientada para a integração na sociedade. 

 Há lugar a uma indemnização a partir dos 38 anos e 16 anos de serviço. 

EUA 
 A operacionalização do apoio na reinserção compete a órgãos específicos dos 

ramos das FFAA. 

Preocupações 
especiais para 
melhorar a 
reinserção 

(e.g., certificação escolar e profissional; reconhecimento da experiência profissional; 
reserva de vagas para as forças de segurança e a administração pública; parcerias 
com entidades públicas e privadas (a nível nacional e local) e com agências de 
emprego; acompanhamento e aconselhamento profissional permanente e 
especializado; indemnizações ou salário após a saída das fileiras 

Alemanha  … 

Bélgica 
 Uma das principais preocupações é garantir formação certificada, com utilidade 

para a integração socioprofissional. 

Espanha 

 Como uma das principais preocupações, destaca-se situação instável / precária 
dos militares que saem as fileiras com 45 anos e que procuram trabalho, dado que 
o currículo é em geral pobre (poucas ações de formação / qualificações e 
experiência profissional adquiridas em contexto militar estão registadas e 
reconhecidas externamente). 

 Embora a formação profissional seja uma das grandes prioridades da tutela 
espanhola, aquela não parece ser um elemento determinante na reinserção, dado 
que existem muitas dificuldades em os militares que saem das fileiras ingressarem 
no mercado de trabalho externo às FFAA, mesmo que do seu currículo conste 
formação certificada e reconhecida externamente. 

 Insiste-se na formação certificada orientada para a integração na sociedade, a que 
se associa a reserva de vagas para acesso às forças de segurança e à 
administração pública espanhola; torna-se também urgente protocolar, entre 
ministérios e outras entidades, a certificação / homologação da formação e 
reconhecimento da experiência e competências profissionais obtidas nas FFAA. 

 Depois da prestação do serviço militar contratado, o cidadão passa a receber uma 
dada quantia, com relação ao tempo de serviço prestado. 

França 

 Das principais preocupações, traduzidas em ações concretas, destaca-se: (1) 
incremento nas equivalências das competências adquiridas; (2) aposta na 
formação e na reconversão profissional; (3) acompanhamento e orientação 
profissional; (4) apoio na formação complementar para completar percursos 
formativos e profissionais iniciados nas FFAA; e (5) celebração de parcerias a nível 
local e nacional para apoiar a obtenção de emprego. 

Itália 
 As principais preocupações centram-se na certificação da formação e experiência 

profissional e no reforço das parcerias com entidades públicas e privadas. 

Países Baixos 

 A certificação académica (modular) e o reconhecimento de competências 
profissionais são algumas das principais preocupações no âmbito da reinserção. 

 A constituição de equipas de especialistas para acompanhamento e monitorização 
dos militares na sua transição tem-se revelado outra importante preocupação. 

 A possibilidade de frequência de cursos civis a custo zero é também uma 
preocupação para melhorar a reinserção socioprofissional. 

Reino Unido 
 Para além da indeminização aos militares que deixam as fileiras, a certificação da 

formação e as parcerias com entidades públicas e privadas são as principais 
preocupações das FFAA do RU no âmbito da reinserção na sociedade. 

EUA 
 A “elasticidade” do mercado de trabalho americano e a reputação das FFAA dos 

EUA, associada ao reconhecimento das competências adquiridas em contexto 
militar, facilita a reinserção dos ex-militares. 
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Quadro 74 - Análise de modelos e da experiência de outros países: avaliação de outros aspetos. 

Grupo VI – Outros aspetos 

Sistema de incentivos 
(e.g., princípios gerais; áreas de atividade; entidades envolvidas; 
operacionalização; grau de execução) 

Alemanha  … 

Bélgica  Em 2018 encontrava-se em fase final de negociação com o setor público e privado. 

Espanha 

 O quadro normativo da formação e reinserção dos militares é definido pela Ley n.º 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería (alterada em 31 de outubro de 2015). 

 Incentivos de Carreira nas FFAA: (1) acesso aos quadros permanentes das FFAA, 
por concurso ao fim de dois anos de serviço efetivo para os “militares de 
complemento” e depois de 14 anos de serviço para os “militares de tropa y 
marinería”; (2) a partir do terceiro ano de serviço, estão reservadas 80% ou mais 
de vagas para acesso aos cursos de formação de sargentos do ramo. 

 Incentivos económicos, aplicável a quem termine o contrato de longa duração (18 
anos): (1) fazer parte da “reserva especial de disponibilidade até aos 65 anos, 
passando a ter direito a um ordenado de 7.200 € / ano, atualizável e acrescido de 
cobertura social; e (2) não fazer parte da “reserva especial de disponibilidade, 
passando a ter direito, a partir dos dez anos de serviço, a uma prestação retributiva 
de acordo com o tempo de serviço prestado. 

 Certificação orientada para a integração na sociedade: reconhecimento e 
valorização da formação, competências e experiência adquiridas nas FFAA. 

 Incentivos de reinserção: (1) a partir do quinto ano de serviço, estão reservadas 
para as praças de 10% a 50% das vagas para poderem aceder a empregos na 
área da defesa e nas forças de segurança; (2) a passagem pelas fileiras constitui 
critério de privilégio no ingresso na função pública; (4) há reserva de vagas no 
acesso à Policía Municipal y Autonómica (mediante protocolos com as 
Administrações Autónomas e Municipais); (5) existe uma “bolsa de trabalho” para 
gerir o fluxo de saída para a administração do estado ou para as empresas. 

França 

 Principais incentivos: (1) ingresso privilegiado à função pública, tendo passado 
pelas fileiras durante, pelo menos, 4 quatro anos; (2) entrada em programas 
específicos de apoio à reinserção socioprofissional; (3) acesso a formação 
profissional e acompanhamento na obtenção de emprego; (4), acesso a licença 
até 120 dias para formação profissional, seguidos ou intercalados, mantendo o 
vencimento, desde que cumpridos quatro anos de serviço efetivo; (5) acesso a 
licença de reconversão até seis meses, mantendo o vencimento, depois de quatro 
anos de serviço efetivo; (6) possibilidade de obtenção de licença especial até 1 
ano para apoio ao levantamento ou recuperação de negócio próprio, desde que 
tenham decorrido pelo menos 4 anos nas fileiras; (7) acesso a um período até 20 
dias destinado a ações de formação, com a mantenção do salário, igualmente 
após 4 anos nas fileiras; (8) acesso a pensão de “reforma antecipada”, calculada 
com base no tempo de serviço prestado, após ser atingida a idade limite 
estabelecida para o posto e após 17 anos nas fileiras. 

Itália 
 Decreto Legislativo n.º 66/2010, de 15 março (Codice dell’ordinamento militare) 

 Grande aposta na formação certificada e no reconhecimento de competências. 

Países Baixos 

 Os aspetos estruturantes do sistema de incentivos estão centrados em algumas 
áreas chave: (1) os estágios de iniciação ao contexto militar; (2) a cerificação 
académica e das competências profissionais obtidas em contexto militar; (3) o 
acompanhamento e monitorização dos militares na sua transição a partir de 
equipas de especialistas constituídas para o efeito; (4) a indemnização após a 
saída das fileiras; e (5) a possibilidade de frequência de cursos civis a custo zero. 

Reino Unido 
 Principais incentivos: (1) incremento nas políticas de apoio à família; (2) 

certificação de qualificações; e (3) avaliação de vencimentos e atribuição de 
abonos. 

USA 

 Aposta nas ações de melhoria da qualidade de vida de militares e respetiva família. 

 Existe, centralizado no Ministério da Defesa, um projeto personalizado, em várias 
áreas (à semelhança do que se verifica em Portugal) para apoio à reinserção 
socioprofissional dos ex-militares. 

 Existem ainda vários protocolos estabelecidos com entidades públicas e privadas.  
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Sistemas de informação 
e de gestão 

(e.g., bases de dados; acompanhamento dos processos; tipo de 
gestão, mais ou menos centralizada; gestão do conhecimento) 

Alemanha  … 

Bélgica 
 Na fase inicial, o sistema é centralizado no “Serviço de Recrutamento”, órgão 

responsável pelo recrutamento e seleção para todos os ramos 

Espanha 

 Há um sistema integrado de gestão, que funciona de forma centralizada 
(coordenação) a partir do ministério da Defesa nas fases de recrutamento e de 
reinserção, com base num portal único e em sistemas de informação e bases de 
dados, o que permite uma simplificação administrativa de procedimentos. 

França 
 A coordenação inicial dos processos de recrutamento é da responsabilidade do 

Ministério da Defesa, embora há depois uma descentralização nos ramos, com a 
correspondente corresponsabilidade. 

Itália  … 

Países Baixos 

 A responsabilidade da gestão dos processos de recrutamento e de seleção é 
partilhada entre o Ministério da Defesa (perspetiva centralizada e integrada) e os 
ramos. 

 … 

Reino Unido 

 Os órgãos de Pessoal de cada ramo monitorizam o recrutamento, a retenção e, 
pontualmente, a reinserção, adotando os próprios sistemas de gestão. 

 Estes órgãos fazem estudos de mercado e prospetivos, para avaliar as questões 
demográficas e económicas e as tendências atuais e futuras até 20 anos. 

USA 
 Cada ramo é responsável pelo recrutamento, retenção e reinserção, adotando, 

para o efeito, sistemas de gestão independentes de forma a monitorizar os vários 
momentos da passagem dos cidadãos pelas fileiras. 
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APÊNDICE L – ANÁLISE SWOT AO PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

DAS FFAA PORTUGUESAS  

Neste apêndice complementa-se o conteúdo da análise estratégica (análise SWOT) 

exposta no corpo da tese sobre o essencial do processo de profissionalização das FFAA 

Portuguesas, com particular incidência nas dimensões recrutamento, retenção e 

reinserção socioprofissional dos militares em RV/RC. 

Quadro 75 - Análise do ambiente interno: Potencialidades. 

“P” Descritivo Áreas 

1 FFAA como “pilar” institucional e nacional do Estado. NA 

ME 

2 FFAA como um importante empregador nacional (contratos a termo). R1; R2 

3 
Credibilidade da marca FFAA, como “escola” de liderança e de valores e 
práticas de referência (modelo de formação comportamental) e de preparação 
para a vida; imagem de rigor e de disciplina. 

R1; R2; R3 

4 
Missões de apoio à paz e “modo de vida militar” como “cartões-de-visita” 
das FFAA na Sociedade e importante motivador para a adesão às FFAA. 

R1 

5 Existência de uma estrutura orgânica permanente para o recrutamento. R1 GO 

6 
Dimensão da malha territorial do Exército para o recrutamento (com 
centros de recrutamento e gabinetes de atendimento). 

R1 GO 

7 
Dimensão da malha territorial do Exército para o desempenho de funções 
(com várias unidades, estabelecimentos e órgãos militares distribuídos por 
todo o país – continente e ilhas). 

R2 
ME 
GO 

8 
Existência formal/legal de um Regulamento de Incentivos para o ingresso 
no serviço militar em RV/RC (versão de 2018). 

R1, R2, R3 
ME 
GO 

9 
Existência de um novo Regime de Contrato Especial (versão de 2018), de 
duração prolongada até aos 18 anos de serviço efetivo. 

R1, R2, R3 
ME 
GO 

10 
Alguns nichos de formação/qualificação diferenciada, associados ao uso 
de tecnologia de ponta. 

R1, R2, R3 
ME 
GO 

11 
Existência, nos ramos das FFAA, de órgãos acreditados para certificar a 
formação profissional obtida em contexto militar. 

R1, R2, R3 
ME 
GO 

12 
Acesso a regimes especiais de apoio social associados à condição de 
militar (e.g., regime de saúde; messes militares; centros de férias). 

R1, R2 
ME 
GO 

13 
Existência de uma estrutura orgânica dedicada ao apoio à transição para 
a vida civil, dependente do MDN (CIOFE). 

R3 GO 

14 
Existência de critérios de privilégio na reinserção socioprofissional para 
acesso aos QP das FFAA, das FSS e da função pública portuguesa. 

R1, R3 
ME 
GO 

Legenda: Recrutamento (R1); Retenção (R2); Reinserção (R3); Marca do Empregador (ME); Gestão Organizacional 

(GO); Não Aplicável (NA). 

Fonte: Construção nossa. 

 

Quadro 76 - Análise do ambiente interno: Fraquezas. 

“F” Descritivo Áreas 

1a 
Inexistência de uma política integrada de recrutamento que possa 
aproveitar a sinergia das potencialidades do MDN e dos ramos das FFAA. 

R1 GO 

1b 
Deficiente articulação funcional entre as áreas afetas à gestão dos 
militares RV/RC (e.g., recrutamento, gestão de efetivos, sistemas de 
informação, relações públicas). 

R1, R2 GO 

2 

Número de efetivos (reduzido) em RV/RC na categoria de praças nos ramos 
das FFAA, sobretudo no Exército (efetivos autorizados reduzidos, dificuldades 
de captação, taxas de atrição, dificuldades de retenção em áreas operacionais 
e técnicas). 

R1, R2 GO 
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3 

Reduzida eficácia das ações de projeção da imagem institucional, da marca 
do empregador e da divulgação da oferta de trabalho em cada ciclo anual 
(estratégias de comunicação com o mercado de trabalho), devido a carência 
de competências específicas e de experiência das pessoas envolvidas, bem 
como insuficiência na articulação inter-ramos. 

R1 GO 

4a 
Conhecimento escasso da realidade militar (e.g., da atividade dos ramos 
das FFAA; da utilidade da função militar) por parte dos jovens portugueses. 

R1, R2  

4b 
Reduzido conhecimento do sistema de incentivos ao serviço em RV/RC, 
por cidadãos, militares contratados e das chefias diretas e intermédias. 

R1, R2, R3  

5 Oferta de trabalho limitada aos jovens a partir do 9.º ano de escolaridade. R1 GO 

6 
Presença nos OCS e nas redes sociais (e.g., Facebook, Instagram) muito 
reduzida. 

R1 GO 

7 
Presença territorial da Marinha e da Força Aérea no recrutamento limitada 
a Lisboa, Setúbal e Porto. 

R1 GO 

8a 
Reduzida atratividade da carreira militar / emprego oferecido pelas FFAA 
relativamente aos concorrentes. 

R1, R2 GO 

8b 
Fraca competitividade externa salarial (remuneração base e suplementos) 
face ao salário mínimo nacional (caso da categoria de praças) e ao mercado. 

R1, R2 GO 

9 Desatualização dos perfis de seleção aplicados aos candidatos ao RV/RC. R1 GO 

10 Insuficiente retorno dos investimentos em formação e treino (ROI). R2 GO 

11 
Insuficiente oferta certificada de formação e experiência profissional por 
parte dos ramos das FFAA, com referência ao QNQ e ao CNQ. 

R1, R2, R3 GO 

12
a 

Infraestruturas habitacionais, de convívio e de apoio à continuação dos 
estudos (insuficientes e de reduzida qualidade). 

R2 GO 

12
b 

Condições de trabalho dficientes (e.g., intensidade e frequência de 
trabalho; operações militares e exercícios de campo). 

R2 GO 

13 
Perceção sobre a reduzida segurança e estabilidade profissional, face ao 
limitado tempo de permanência nas fileiras. 

R1, R2  

14 
Deficiente alinhamento entre as perceções iniciais / expetativas sobre a 
oferta das FFAA versus a realidade descoberta após o ingresso nas fileiras. 

R1, R2  

15 
Deficiente alinhamento/coerência entre as especialidades de seleção e 
formação e as áreas funcionais de desempenho (colocação inicial e 
mobilidade posterior). 

R2 GO 

16 
Dificuldades na aplicação do RI aprovado, face a constrangimentos diversos 
(e.g., legais; financeiros; de articulação e coordenação). 

R1, R2, R3 GO 

Fonte: Construção nossa. 

 

Quadro 77 - Análise do ambiente externo: Ameaças. 

“A” Descritivo Áreas 

1 
Afastamento progressivo das responsabilidades de cidadania e 
deterioração das perceções (representações) sociais dos jovens em 
relação às questões de segurança e defesa e às FFAA. 

R1, R2, R3  

2 
Confronto de valores e rotinas entre o contexto militar e a sociedade, com 
o respetivo impacto nas FFAA (recrutamento e retenção). 

R1, R2  

3 Caraterísticas das novas gerações (Y, Z) face às particularidades das FFAA. R1, R2  

4 Perda de atratividade da carreira militar no mercado de trabalho. R1, R2 GO 

5 
Perda de competitividade salarial da função militar no mercado de trabalho 
(categoria de praças). 

R1, R2 GO 

6 
Redução contínua da base de recrutamento natural face à evolução 
demográfica e à correspondente estrutura etária do país. 

R1 GO 

7 

Degradação dos perfis dos jovens portugueses (índices) em termos físicos 
e de acuidade visual e auditiva, o que conduz a elevada atrição e à perceção 
dos jovens sobre a “dificuldade em aceder” à carreira militar, afastando, 
antes da candidatura, muitos cidadãos das fileiras. 

R1  

8 
Concorrência no mercado de trabalho, das Forças e Serviços de 
Segurança. 

R1, R2, R3 GO 

9 
“Concorrência” de Universidades e Politécnicos, que retira candidatos 
aos processos concursais para ingresso nas FFAA em RV/RC e após 
ingresso. 

R1, R2 GO 
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10 
Agravamento da crise económico-financeira do país face à pandemia 
provocada pela COVID-19. 

R1, R2  

11 
Os orçamentos e cativações anuais limitam a atividade militar em geral e o 
investimento em formação/treino, infraestruturas e equipamentos, bem como 
a operacionalização do quadro de incentivos em vigor. 

R1, R2, R3 GO 

12 
Redução progressiva dos efetivos militares RV/RC autorizados a prestar 
serviço nos ramos das FFAA em cada ano. 

R1, R2 GO 

13 
Reduzido grau de execução do regime de incentivos aprovado (aspetos 
legais).  

R1, R2, R3 GO 

14 
Ausência de um sistema integrado de informação e gestão para tratamento 
e divulgação da informação no âmbito dos processos de recrutamento e 
reinserção. 

R1, R3 GO 

Fonte: Construção nossa. 

 

Quadro 78 - Análise do ambiente externo: Oportunidades. 

“O” Descritivo Classif. 

1 
Parcela do mercado de trabalho que não tem sido utilizada pelas FFAA – 
jovens com escolaridade inferior ao 9.º ano e idade superior a 24 anos. 

R1 
ME
GO 

2a 
Segmento de mercado composto por mulheres (pode ser melhor 
aproveitado). 

R1 
ME
GO 

2b 
Mercado de trabalho de estrangeiros em expansão, com um aumento 
significativo dos que requerem nacionalidade Portuguesa. 

R1 
ME
GO 

3 
Oferta de recursos humanos (mercado) como resposta a recentes dificuldades 
decorrentes do aumento do desemprego face ao COVID-19.  

R1, R2 GO 

4 
Possibilidades do quadro normativo do SNQ e correspondentes QNQ e 
CNQ (e.g. admitindo novos cursos de formação profissional para dupla 
certificação). 

R1, R2, R3 
ME
GO 

5 
Abertura atual do MDN para a introdução de melhorias no processo de 
profissionalização das FFAA (e.g., “Plano de Ação” de 2019). 

R1, R2, R3 GO 

6a 
Papel de familiares, amigos e professores junto dos jovens, em relação ao 
ingresso e à manutenção nas fileiras das FFAA.  

R1, R2 GO 

6b 
Papel dos militares RV/RC (incluindo os recrutas) junto das populações 
(locais de nascimento e áreas de residência), em relação ao ingresso nas 
FFAA.  

R1 GO 

7 Ligação formal dos ramos das FFAA ao SNQ. R2, R3 
ME 
GO 

8 
Procura crescente de formação profissional certificada por parte dos 
jovens. 

R1, R2, R3 GO 

9 
Utilização do evento “Dia da Defesa Nacional” (DDN) como fonte de 
divulgação e recrutamento. 

R1 GO 

10 Acessibilidade e outras possibilidades da Internet e Redes Sociais. R1, R2, R3 
ME 
GO 

11 
Aprovação de um novo Regime de Incentivos do serviço militar em RV/RC 
(2018).  

R1, R2, R3 GO 

12 Aprovação de um novo Regime de Contrato Especial (2018). R1, R2, R3 GO 

13 

Importância da âncora de carreira “segurança e estabilidade” (profissional) 
para os jovens que se encontram a prestar serviço militar em RV/RC, o que 
significa uma aceitação tácita do alargamento do tempo de permanência nas 
fileiras das FFAA. 

R2 GO 

14 
Relações protocoladas com empresas e outras entidades privadas e 
públicas para encaminhamento e colocação de ex-militares RV/RC. 

R3 GO 

Fonte: Construção nossa. 
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 ANEXO A 
1.ª Solicitação aos ramos sobre o Inventário de Orientações de Carreira 
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ANEXO A – 1.ª SOLICITAÇÃO AOS RAMOS SOBRE O INVENTÁRIO DE 

ORIENTAÇÕES DE CARREIRA 
 

(Nota/ofício enviada(o) pelo IUM ao EMGFA e aos ramos das FFAA). 
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 ANEXO B 
2.ª Solicitação aos ramos sobre o Inventário de Orientações de Carreira e 

informação complementar 
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ANEXO B – 2.ª SOLICITAÇÃO AOS RAMOS SOBRE O INVENTÁRIO DE 

ORIENTAÇÕES DE CARREIRA E INFORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

(Nota/ofício enviada(o) pelo IUM ao EMGFA e ramos das FFAA, reiterando o pedido e 

solicitando informação complementar).
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 ANEXO C 
Respostas dos ramos sobre o Inventário de Orientações de Carreira e 

informação complementar solicitada 

 

 
  



 

 

 

  



As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho: análise crítica do atual modelo de prestação de serviço militar 
em regime de contrato 

Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos  545 

ANEXO C – RESPOSTAS DOS RAMOS SOBRE O INVENTÁRIO DE 

ORIENTAÇÕES DE CARREIRA E INFORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR SOLICITADA 
(Resposta do Exército). 
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(Resposta do Exército). 
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(Resposta da Marinha). 
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 ANEXO D 
Última solicitação aos ramos das FFAA para atualização de dados antes do 

fecho da investigação 
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ANEXO D – ÚLTIMA SOLICITAÇÃO AOS RAMOS DAS FFAA PARA 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS ANTES DO FECHO DA 

INVESTIGAÇÃO 
 

(nota/ofício enviada(o) pelo IUM ao EMGFA e ramos das FFAA, solicitando informação 

mais atualizada no momento do fecho da investigação). 
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