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Trafaria, 6 de maio de 2020  

 

Para:  

- Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional 

 

Com conhecimento: 

- Chefe da Casa Militar de Sua Excelência o Presidente da República 

- Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

- Chefe do Estado-Maior da Armada 

- Chefe do Estado-Maior do Exército 

- Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

- Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) 

- Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) 

- Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) 

- Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) 

- Presidente do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social / Partido 

Popular (CDS/PP) 

- Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Animais e Natureza (PAN) 

- Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) 

- Exmo. Senhor Deputado do Partido CHEGA 

- Exmo. Senhor Deputado do Partido INICIATIVA LIBERAL 
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ASSUNTO: Reserva de Disponibilidade e Reserva de Recrutamento – Grupo de Trabalho 

 

Em 22 de abril de 2020 foi publicado, em Diário da República, o Despacho n.º 4818/2020, 

de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional (MDN), que cria o grupo de trabalho (GT) para 

operacionalizar os conceitos de reserva de disponibilidade (RD) e reserva de recrutamento (RR), 

com o objetivo de criar um modelo integrado de gestão de informação que sustente todas as ações 

associadas a estes conceitos, nos termos definidos e regulamentados na Lei do Serviço Militar 

(LSM). 

Além dos objetivos identificados para o GT, destaca-se a análise da eficácia e da 

aplicabilidade do quadro legal vigente dos conceitos de RD e RR, tendo em conta a eventual 

necessidade de dar resposta rápida a situações de contingência que requeiram efetivos 

militares adicionais, assim como estudar e formular propostas de regulamentação legislativa da 

Lei n.º 174/99, de 21 de setembro (LSM), nas matérias associadas à RD e à RR, e “identificar 

potenciais alterações legislativas ao modelo da RD e RR, no sentido de o tornar mais flexível e 

adequado às necessidades das Forças Armadas (FA)”. 

Sabendo que os conceitos de RD e RR estão associados às insuficientes necessidades de 

efetivos nas FA - como acontece atualmente - para fazer face a situações excecionais, através da 

convocação ou mobilização de cidadãos nacionais, de acordo com a lei, decorrentes de situações de 

exceção - Estado de Sítio ou Estado de Emergência – ou de um número de efetivos militares nas 

fileiras, de tal forma baixo, que comprometa o normal funcionamento das FA e das missões a 

desempenhar em situação normal – também como acontece atualmente (Reforma 2020 

estipulou para as FA efetivos entre 30.000 a 32.000, atualmente existem nas fileiras cerca de 

25.000, menos 16%, em termos gerais); 

Sabendo que as questões dos efetivos militares das FA estão intimamente ligadas à 

atratividade da profissão militar e às condições de retenção, duas variáveis negligenciadas ao 

longo dos últimos anos e indissociáveis das respetivas condições socioprofissionais, âmago de 

intervenção das Associações Profissionais de Militares (APM), muito estranhamos a não inclusão 

das associações de militares no GT em apreço, conforme determina a lei, relativamente aos direitos 

das APM. 
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Face ao exposto e em cumprimento da Lei Orgânica n.º 3/2001, de 29 de agosto (Lei do 

direito de associação profissional dos militares), no seu art.º 2.º, solicitamos que a AOFA seja 

integrada no GT em apreço, por forma a contribuir para a melhor solução deste importante assunto, 

de relevante interesse para a instituição militar. 

 

             

                      O Presidente 

 

 

 

    António Augusto Proença da Costa Mota 

    Tenente-Coronel 


