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Resumo

Este trabalho procura analisar o Exército Português e o fim da prestação de
serviço militar obrigatório em 2004, à luz da literatura sobre os Mercados Internos de
Trabalho.
Adoptou-se, uma metodologia qualitativa baseada na análise de uma vasta
bibliografia em torno dos Mercados Internos de Trabalho, de um grande conjunto de
leis e normativas que regulam a actividade e a organização militar, e uma metodologia
quantitativa, assente na recolha e tratamento de dados dos Anuários Estatisticos da
Defesa Nacional, de 1993 a 2008, que complementam a análise qualitativa.
Numa primeira fase, abordamos o conceito, o modo de funcionamento, as
particularidades e a evolução dos Mercados Internos de Trabalho, passando-se de
seguida a analisar as especificidades do Mercado Interno de Trabalho Militar.
Descrevemos seguidamente a organização e a estrutura de Mercado Interno de
Trabalho do Exército Português, analisando as reacções do seu Mercado Interno de
Trabalho perante a situação de estinção da prestação de serviço assente na
obrigatoriedade e a transição para um sistema de prestação de serviço com base no
Voluntariado com vínculo contratual – o Regime de Contrato – em 2004.
Conclui-se que as transformações, adaptações e redimensionamentos que
ocorreram, a partir desta data, no Mercado Interno de Trabalho do Exército Português
tornaram evidentes alguns constrangimentos e alterações, que não modificaram,
contudo, as caracteristicas já existentes do seu Mercado Interno de Trabalho.

Palavras-chave: Mercado Interno de Trabalho, Mercado Interno de Trabalho Militar,
Efectivos, Categorias, Postos, Formas de Prestação de Serviço, Portas de Entrada,
Promoções, Remunerações, Fim Serviço Militar Obrigatório, Evolução Recente.
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Abstract

This paper analyzes the Portuguese Army and the end of compulsory military
service in 2004, according to the literature on the Internal Labor Markets.
Has been adopted, a qualitative methodology based on analysis of a vast
literature around the Internal Labor Markets, a large body of laws and regulations
governing the activity and the military organization, and a quantitative methodology,
based on data collection and processing Statistical Yearbook of National Defense, from
1993 to 2008, which complement the qualitative analysis.
Initially, we address the concept, the operation mode, the detail and the progress
of Internal Labor Markets, moving then to examine the specifics of the Military Internal
Labor Market.
Then we describe the organization and structure of Internal Labor Market of the
Portuguese Army, analyzing the reactions of its Internal Labor Market at the state of
extinction of service delivery based on the compulsory obligation and the transition to a
service delivery system based on volunteering with contractual relationship - the
contract scheme – in 2004.
We conclude that the changes, adaptations and scales that have occurred on that
date, on the Internal Labor Market of the Portuguese Army made evident some
constraints and modifications, which have not changed, however, the existing
characteristics of its Internal Labor Market.

Keywords: Internal Labor Market, Military Internal Labor Market, Categories, Posts,
Service Delivery Forms, Ports of Entry, Promotions, Compensation, End of
Compulsory Military Service, Recent Developments.
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I- Introdução

O Exército Português é uma organização, que no ano de 2008 possuía à volta de
18 000 militares. Note-se a titulo de comparação que, no mesmo ano, a maior empresa
em número de trabalhadores – CTT, Correios de Portugal, S.A.- empregava 15361
individuos (CTT – Correios de Portugal S.A., 2009, pp.7).
O Exército exerce uma actividade que é específica e que exige, aos seus
elementos, a posse de uma série de competências (também elas específicas) de domínio
técnico e tecnológico. Este binómio homem - tecnologia e a sua operacionalização no
campo de batalha, colocam exigências particulares à organização militar.
Esta relação, a sua operacionalização e o quadro de ameaças vigente, evoluíram
ao longo dos tempos e determinaram o modo como o Exército Português se organizou:

-

De 1961 até 1975 num contexto de guerra colonial em três frentes, que
determinou a adopção de uma estrutura com um grande efectivo humano;

-

De 1976 até 1993, com o desfecho da guerra colonial e a perda, em 1975, de três
Regiões Militares (Região Militar de Angola, Região Militar de Moçambique e
Região Militar da Guiné), e com a reorganização com base no quadro de
confrontação da guerra fria vigente entre os dois blocos ideológicos (OTAN Vs.
Pacto de Varsóvia);

-

Em 1993, o fim oficial da União Soviética, e o fim do quadro de confrontação
internacional, obrigaram à extinção e à fusão de contingentes de uma série de
unidades com responsabilidade de combate, nascendo a consciência da
necessidade da aposta da profissionalização das Forças Armadas pela redução
do tamanho e do número de efectivos, quer através da reforma compulsiva de
alguns dos seus elementos, quer através da aposta no voluntariado como
principal forma de prestação de serviço (com vista à extinção do Serviço Militar
Obrigatório);

-

Em 2004, com o fim efectivo do serviço militar por conscrição ou mobilização.

Para além das normativas políticas de reorganização, o Exército sempre se
encontrou organizado, por um lado,de uma forma que procurou responder às
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necessidades de carácter tecnológico (o saber fazer, trabalhar, operar equipamentos e
armamento),

assim como, responder eficientemente à necessidade de rapidez de

resposta no campo de batalha, por outro. A forma tomada pela organização militar é o
que na literatura se designa por Mercados Internos de Trabalho e vimos, que ao longo
do tempo, este Mercado Interno de Trabalho esteve sujeito a um conjunto de choques
que perturbaram o seu funcionamento e o obrigaram a reagir, através de sucessivas
readaptações.
O objectivo a que esta dissertação se propõe, consiste em analisar o modo como
o Exército Português reagiu à extinção do serviço militar assente na conscrição, em
2004. Esta análise passa pela verificação de quais as alterações introduzidas no Mercado
Interno de Trabalho Militar, e se surgiram repercussões/ tensões. Finalmente, analisa-se
se o Exército Português resistiu a este “choque”, sabendo adaptar-se, ou pelo contrário
se transformou em algo díspar da noção de um Mercado Interno de Trabalho.
Este trabalho tem por base as obras de um conjunto de autores (Sherwin Rosen,
Beth Asch, John Warner) que já abordaram esta problemática relativamente aos
Exércitos de outros países neste mesmo contexto e encontra-se organizado da seguinte
forma:
-

Na secção 1 revê-se o conceito de Mercado Interno de Trabalho, as suas
especificidades, a sua operacionalização e os desafios que se lhes colocam
actualmente;

-

Na secção 2 organizam-se os argumentos a favor e contra a análise das Forças
Armadas como Mercado Interno de Trabalho, salientando-se as especificidades
do Exército que nos fazem defender a existência de um Mercado Interno de
Trabalho Militar de pleno direito;

-

Na secção 3 apresenta-se informação sobre a evolução de Exército Português no
período 1993-2009, realizada a partir de análise documental, de legislação, e
informação estatística de domínio público, de forma a caracterizar a organização
e a identificar as suas principais características enquanto Mercado Interno de
Trabalho Militar. Tomando o ano de 2004 como ano zero, faz-se uma análise
crítica, analisando as repercussões e identificando as tensões actualmente
sentidas no interior da organização militar pela implementação destas medidas;
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-

Na secção 4, apresentam-se as conclusões, sob a forma de considerações finais,
do modo como o Mercado Interno de Trabalho no Exército Português reagiu às
transformações decorrentes da implementação de uma série de medidas que
conduziram à extinção do serviço militar com base na conscrição.

II- Metodologia Utilizada

Este trabalho, ao abordar a aplicação do conceito teórico de Mercado Interno de
Trabalho, aplicado a um caso concreto, adoptou metodologias qualitativas e
quantitativas.
Por um lado, a vasta bibliografia publicada acerca dos Mercados Internos de
Trabalho, desde meados do século passado até a presente data, determinou uma leitura e
análise intensiva de forma a reconhecer e compreender estes Mercados, assim como a
evidenciar as especificidades de um Mercado Interno de Trabalho Militar.
Paralelamente, reuniu-se vária informação relativa ao Exército Português de âmbito
legislativo, no sentido de se demonstrar o enquadramento da organização analisada
enquanto parte da estrutura normativa estatal. Na mesma direcção reuniram-se dados de
natureza quantitativa, através da análise dos vários “Anuários Estatísticos da Defesa
Nacional” (publicados entre 1993 e 2008), e da recolha de diversos diplomas legais, que
regularam os montantes e suplementos salariais, (publicados entre 2000 e 2009). Estes
dados quantitativos procuraram complementar os dados de natureza qualitativa,
apresentando uma imagem mais compreensível e realista da evolução e do choque a que
foi sujeita a organização em análise.
Procurou-se, premeditada e exaustivamente, o recurso a fontes de informação de
acesso livre, em torno da temática das Forças Armadas Nacionais, com vista a cumprir
os princípios da objectividade e da isenção científica, e assim, a aumentar o rigor do
trabalho realizado.
A existencia de uma tão vasta bibliografia, em torno da temática dos Mercados
Internos de Trabalho, e a forma de abordagem escolhida da organização estudada,
fizeram com que o recurso a metodologias quantitativas (como a aplicação de
inquéritos a militares) ou qualitativas (como entrevistas a militares), não fossem
adoptadas

por

não

serem

as

mais

adequadas

a

esta

análise.
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1 - Os Mercados Internos de Trabalho
1.1 - Os Mercados Internos de Trabalho – Definição
O conceito dos Mercados Internos de Trabalho nasce de um certo
inconformismo, relativamente a algumas limitações por parte da teoria neoclássica, que
apresentava uma relação de trabalho como uma competição permanente dos
trabalhadores por todos os postos de trabalho existentes (Camuffo, 2002; McConnell et
al, 2009).
Na realidade constata-se que o trabalhador típico dispende uma boa parte da sua
vida activa com um único empregador (Osterman, 1984). Verificou-se, paralelamente,
que factores políticos e sociais, de natureza institucional, influenciavam as empresas e
as organizações a não reagirem imediatamente às alterações no seu enquadramento de
mercado ou institucional (Osterman e Burton, 2004).
Com base nesta constatação de que as forças económicas e as forças
socioculturais não actuavam isoladamente dentro da economia são realizados alguns
trabalhos pioneiros (Kerr, 1954; Dunlop, 1957) que se referem ao Mercado Interno de
Trabalho como um mercado que se encontra estruturado e se rege por normativas e
procedimentos administrativos (que se desenvolveu sobretudo nos EUA no período pós
guerra) e que contrastava com a imagem clássica do Mercado Externo de Trabalho,
comparativamente mais desestruturado e assente nas leis da oferta e da procura
(Camuffo, 2002).
Estes trabalhos deram origem, ao que se viria a chamar, nos anos 40/60, de
economia do trabalho “institucionalista”, que atribuía um papel importante aos factores
socioculturais, políticos e institucionais na limitação, e influência, das forças de
mercado relativamente aos Mercados Internos de Trabalho. Estas obras recorriam a
dados de outras ciências sociais (Psicologia, Sociologia e História) para explicar os
processos e resultados do Mercado de Trabalho, e atribuíam uma grande importância à
sua aproximação metodológica (Kerr, 1954 e Dunlop, 1957 in MacMillan, 2007, pp.2):
a) Uma ênfase na recolha de dados;
b) A importância do realismo das assumpções;
c) A vantagem do ir/ ver – método do observador/ participante de investigação;
d) Necessidade de uma aproximação interdisciplinar na construção teórica;
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e) Fusão de métodos quantitativos com qualitativos (entrevistas, inquéritos, etc.).
Durante os anos 70, a investigação sobre os Mercados Internos de Trabalho
desenvolveu-se (Camuffo, 2002) e consolidou-se em torno do trabalho de Doeringer e
Piore (1971), que constitui uma obra de charneira no estudo dos Mercados Internos de
Trabalho, estruturando o legado das ideias de Kerr e Dunlop (MacMillan, 2007).
Este estudo gerou a definição clássica de Mercados Internos de Trabalho
(Doeringer e Piore, 1971, pp. 1-2):

“Um Mercado Interno de Trabalho é uma unidade administrativa, como uma
fábrica, em que o preço e a afectação de trabalho são governados por um
conjunto de regras e procedimentos administrativos”.

Desta forma, o Mercado Interno de Trabalho distingue-se, do Mercado Externo
de Trabalho em que as decisões sobre preços e quantidades são controlados
directamente por variáveis económicas. No entanto, estes dois mercados encontram-se
interconectados, e o movimento entre os dois ocorre em certas posições de trabalho que
constituem portas de saída e de entrada de e para o Mercado Interno de Trabalho. O
remanescente dos postos de trabalho dentro do Mercado Interno de Trabalho são
preenchidos por promoções ou transferências de trabalhadores que já estejam no
Mercado Interno de Trabalho, e, consequentemente, estes postos de trabalho estão
resguardados da influência directa das forças concorrenciais do Mercado Externo
(Doeringer e Piore, 1971).
O grande contributo de Doeringer e Piore (1971), para o estudo desta temática,
para além da sistematização das ideias anteriormente formuladas, reside na afirmação de
que a utilidade do Mercado Interno de Trabalho, enquanto construção analítica, não
depende da existência de regras administrativas mas antes da rigidez destas regras que
definem os limites dos Mercados Internos e que governam os preços e a afectação do
trabalho no seu interior.
Estas regras, aliadas aos costumes, diferenciam os trabalhadores do Mercado
Interno de Trabalho dos trabalhadores que lhe são exteriores, concede-lhes privilégios e
“direitos internos que incluem certas garantias de segurança laboral, oportunidades de
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carreira e equidade, assim como um tratamento correcto no local de trabalho”
(MacMillan, 2007, pp. 7).
Os Mercados Internos de Trabalho tornam-se, desta forma, um mecanismo
analítico útil em torno do qual se reúnem uma série de percepções que não são
incorporadas confortavelmente nos modelos convencionais de Mercado de Trabalho
(Doeringer e Piore, 1971).
Os anos 70 e 80 assistem a uma consolidação dos estudos em torno dos
Mercados Internos de Trabalho. A literatura rapidamente reconhece que diferentes tipos
de Mercados Internos de Trabalho são possíveis e eficazes, quer na teoria, quer na
prática, entre países, em indústrias, em empresas e inclusivamente dentro da mesma
organização (Osterman, 1984 in Camuffo, 2002, pp. 282)1.
Os anos 80 assistiram, também, a um grande número de aplicações da teoria dos
incentivos aos Mercados Internos de Trabalho, o que ajudou a desenvolver um conjunto
de modelos articulados dos comportamentos das organizações e dos trabalhadores,
criando uma ponte entre a Economia do Trabalho, a Gestão de Recursos Humanos e o
Design Organizacional (Baron e Kreps, 1999).
Na mesma altura os estudiosos reconheceram que os Mercados Internos de
Trabalho eram susceptíveis de mudança e que as adaptações poderiam ser dramáticas,
ocorrendo em resposta a transformações (Osterman, 1984, pp. 20):
a) Nos mercados;
b) Na tecnologia/ tecnologias;
c) Nas relações laborais;
d) Nas formas organizacionais;
e) Nas instituições sociais.
Por esta altura torna-se evidente que a teoria institucional subjacente a muitos
estudos dos Mercados Internos de Trabalho não conseguiu tornar-se o paradigma
dominante da interpretação económica das relações de trabalho. Nos anos 80 surgiram
correntes, “alternativas” que analisavam os Mercados Internos de Trabalho estritamente
1

Osterman (1984, 1987) defende que a organização dos Mercados Internos de Trabalho não possui
apenas um sistema único de emprego, mas antes consiste num conjunto de subsistemas de Mercados
Internos de Trabalho, que poderão operar em simultâneo com diferentes princípios.
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nas suas componentes quantitativas de eficiência económica, integrando-os no
paradigma neoclássico (Lazear e Oyer, 2004)2, assim como perspectivas que
salientavam a capacidade de controlo dos empregadores sobre os trabalhadores através
da criação de uma estrutura de natureza burocrática (perspectiva radical) (Wachter e
Wright, 1990).
Paralelamente, nos anos 80 e 90, os economistas passaram a estar mais atentos
ao poder interpretativo dos Mercados Internos de Trabalho e começaram a usá-los como
uma ferramenta teórica para formular hipóteses mais realistas das interpretações
económicas (relações laborais, decisões de pessoal, políticas de recrutamento, políticas
de formação, políticas de compensação), tendo esta pesquisa acabado por ajudar a
Economia do Trabalho, a Teoria Organizacional e a Gestão de Recursos Humanos a
ultrapassar os seus limites teóricos e metodológicos (Camuffo, 2002).

1.2 - Factores preponderantes na formação e disseminação dos Mercados Internos
de Trabalho

Na origem dos Mercados Internos de Trabalho encontra-se a necessidade de
trabalhadores altamente qualificados por parte das estruturas laborais (Althauser, 1989).
Esta falta relativa de pessoal qualificado fez com que se tornasse oneroso para as
empresas encontrar, atrair e reter trabalhadores adequados (Seltzer e Sammartino,
2009), pois a especialização do trabalho e o desenvolvimento da tecnologia para as
empresas significa que os trabalhadores requerem formação específica, e este custo de
formação é suportado pelo empregador (Doeringer e Piore, 1971; McConnell et al,
2009).
Perante custos significativos em recrutar e formar os trabalhadores, as empresas
procuram minimiza-los através da redução do turnover, retendo os trabalhadores
especializados por um período de tempo mais ou menos longo (McConnell et al, 2009).
Este investimento em formação específica faz com que os funcionários sejam
mais produtivos, aumentando a produtividade na organização, e apenas nessa, o que
resulta num incentivo para continuar a relação laboral, através da permanência do

2

Este ramo trata-se da “Personnel Economics”.
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trabalhador por um determinado período de tempo (Wachter e Wright, 1990; Baron e
Kreps, 1999).
A permanência (e estabilidade), desejada da força de trabalho é materializada na
presença de uma hierarquia de postos de trabalho (Job Ladder) sendo esta uma
característica principal dos Mercados Internos de Trabalho (McConnell et al, 2009).
Esta hierarquia de postos de trabalho impõe a existência de um sistema formal
de promoções, dos empregados, com base na antiguidade, capaz de facilitar a
transmissão de conhecimento dos trabalhadores mais antigos, aos trabalhadores menos
antigos, sem receio de serem ultrapassados (Baron e Kreps, 1999).
Podemos dizer que, estas promoções internas, com base na antiguidade, são o
resultado da acumulação de capital humano específico (Wachter e Wright, 1990), e a
empresa, paralelamente, ao conseguir reunir mais facilmente informações relativas a
qual o funcionário interno mais indicado para o preenchimento da vaga em questão, vê
reduzida a probabilidade de uma má escolha para o posto de trabalho (mismatch), assim
como os custos de formação (se tivesse que recrutar directamente no Mercado de
Trabalho para o preenchimento dessa vaga).
Paralelamente as posições mais elevadas na hierarquia profissional de uma
empresa requerem elevados níveis de conhecimento da mesma e da sua estrutura,
envolvendo a coordenação de muitos subordinados e exigindo uma longa experiência,
cabendo-lhes a responsabilidade de tomada de decisões acertadas para a organização,
pois quanto mais elevada é a função na hierarquia, maior a necessidade de
conhecimentos mais profundos sobre a empresa (Baron e Kreps, 1999).
Os Mercados Internos de Trabalho, à semelhança das comunidades humanas
dispõem de mecanismos, que actuam no sentido da sua preservação e estabilidade,
nomeadamente através de regras e costumes (Piore, 2002). O costume no local de
trabalho é o conjunto de regras não escritas baseadas nas práticas passadas ou
precedentes, podendo governar, ou exercer influência na forma assumida por qualquer
aspecto da relação laboral (disciplina, remuneração, etc.), sendo também o veículo
através do qual as normas sociais relativas à equidade e justiça são expressas (Doeringer
e Piore, 1971).
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Aqui se enquadra o papel dos sindicatos, uma vez que a estabilização promove a
sindicalização, enquanto resultado da maior capacidade de negociação que os
trabalhadores com mais formação específica possuem (McConnell, 2009).
Os sindicatos, na sua raiz, estabeleceram regras e procedimentos previsíveis que
eliminaram comportamentos arbitrários por parte da entidade empregadora. À medida
que ganharam força, os sindicatos negociaram direitos associados à antiguidade, que
mais tarde deram origem a hierarquias de postos de trabalho (Doeringer e Piore, 1971),
tendo também sido importantes no reforço e no desenvolvimento do Mercado Interno de
Trabalho, uma vez que um acordo colectivo de trabalho codificado formaliza e torna
rígidas as regras e os procedimentos que prevalecem no funcionamento de um Mercado
Interno de Trabalho (McConnell et al, 2009).
Para além da sindicalização, podemos também apontar, como razão da
emergência e disseminação dos Mercados Internos de Trabalho, a existência de
vantagens para trabalhadores e para empregadores (Doeringer e Piore, 1971;
Markovskaya, 2008).
Para os empregadores, as principais vantagens são: a progressão dos
trabalhadores dentro da empresa, o que diminui os custos de recrutamento e selecção
dos trabalhadores, e diminui o risco de um erro de selecção na altura de se preencher as
vagas; a redução dos custos com o factor Trabalho associados à redução do turnover e à
formação dos trabalhadores; Efectividade de investimentos em capital humano
específico; Diminuição dos custos de transacção (custos associados com as transacções
no Mercado Externo de Trabalho).
Para os trabalhadores, as vantagens são: Existência de garantias de emprego e
salário estável; Possibilidade de promoção; Provisão de garantias sociais.
Independentemente de quais os factores preponderantes na constituição e
desenvolvimento do Mercado Interno de Trabalho, as evidências indicam que os
Mercados Internos de Trabalho desenvolvem-se mais activamente em períodos de
grande crescimento económico, uma vez que é durante estes períodos que se sente mais
a falta de empregados qualificados (Finlay, 1988 in Althauser, 1989).
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1.3 - As características dos Mercados Internos de Trabalho

A definição típica de Mercado Interno de Trabalho implica um conjunto de
relações de trabalho caracterizadas por (Doeringer e Piore, 1971):
a) Uma relação de longa duração entre empregadores e funcionários;
b) Posições de carreira (Job Ladders) bem definidas;
c) Formas de promoção bem definidas para cada patamar de carreira;
d) Salários ligados mais fortemente às características do posto de trabalho, do que
às características dos trabalhadores;
e) Estruturas de pagamento e remuneração que possuem rigidez durante um
determinado período de tempo.
Como já foi referido, as organizações incorrem em custos afundados
substanciais na formação da força de trabalho, que poderão aumentar com o turnover
(Wachter e Wright, 1990).
A necessidade de permanência na empresa aliada à necessidade de minimização
dos custos afundados (em formação especifica) encoraja as partes a manter uma relação
laboral estável e duradoura (Wachter e Wright, 1990; Baron e Kreps, 1999), através da
presença, dentro da organização, de uma, mais ou menos elaborada, hierarquia de
postos de trabalho (Job Ladder) (McConnell et al, 2009).
Dentro do Mercado Interno de Trabalho as interdependências entre os
trabalhadores contribuem para a formação e a institucionalização de regras e
procedimentos, que juntamente com o costume e a tradição são tidos grandemente em
consideração na determinação da estrutura de salários, dos mecanismos de promoção e
de afectação à hierarquia e outras regras respeitantes aos grupos de trabalhadores
(Doeringer e Piore, 1971; McConnell et al, 2009)3.
Esta institucionalização de regras e procedimentos reflecte-se nas promoções4. A
regra administrativa típica impõe que as promoções sejam determinadas na base da
3

Os costumes e tradições, enquanto forças separadas no Mercado Interno de Trabalho, têm implicações
na política da Recursos Humanos, podendo ser quer “um processo facilitador do ajustamento da força de
trabalho, quer um sério impedimento de obtenção de eficiência ou de oportunidades de igualdade,
equidade laboral (Doeringer e Piore, 1971).

4

Equivalem à afectação de trabalho e à determinação salarial dentro dos Mercados Internos de Trabalho.
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antiguidade, ou seja, o trabalhador que se encontra durante o maior período de tempo,
num determinado ponto da hierarquia de postos de trabalho, será promovido para o
posto seguinte assim que surja uma vaga (McConnell et al, 2009).
Deste modo o direito à promoção reside no trabalhador mais vivenciado e
experiente, e não necessariamente no trabalhador mais hábil quer do Mercado Interno
de Trabalho ou do Mercado Externo de Trabalho (McConnell et al, 2009).
No entanto, paralelamente, verifica-se o crescente reconhecimento do
desempenho individual, (muito mais do que se suporia inicialmente) enquanto variável
de determinação da probabilidade de promoção (Baker e Holmstrom, 1995).
Simultaneamente os despedimentos operam na razão inversa da antiguidade – os
trabalhadores menos antigos na empresa são despedidos em primeiro (McConnell et al,
2009).
As regras e os procedimentos administrativos têm igualmente influência na
determinação da estrutura salarial. Para esta determinação, um sistema de avaliação do
trabalho é utilizado para estabelecer o valor salarial correspondente a cada posto de
trabalho da hierarquia (McConnell et al, 2009).
A avaliação do trabalho torna-se o procedimento pelo qual as funções são
organizadas e os valores salariais são atribuídos em termos de um conjunto de
características do trabalho e do trabalhador. Desta forma a fixação salarial não é
determinada isoladamente das funções de afectação do Mercado Interno de Trabalho
(McConnell et al, 2009).
Como já vimos anteriormente, se existe um Mercado Interno de Trabalho então
têm de existir alguns empregos/ trabalhos/ funções presumivelmente em níveis mais
elevados, que são preenchidos quase exclusivamente através de promoções internas ao
longo da hierarquia de postos de trabalho (Job Ladder) e terão que existir oportunidades
de contratar novos trabalhadores do Mercado de Trabalho através de pontos de abertura
do Mercado Interno de Trabalho, que constituem pontos de entrada na organização,
presumivelmente nos níveis mais baixos da hierarquia de postos de trabalho (Wachter e
Wright, 1990; Lazear e Oyer, 2004).
A posição pela qual os trabalhadores ganham acesso à cadeia de mobilidade é
chamada, por razões óbvias, uma porta de entrada. É através desta porta de entrada que
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uma sequência de funções/ postos, que constitui a cadeia de mobilidade, contacta com o
Mercado de Trabalho (Doeringer e Piore, 1971; McConnell et al, 2009).
Na ocasião da entrada as forças de mercado possuem um impacto substancial
nos salários, mas verifica-se que essa influencia se torna cada vez menor no interior da
empresa (Baker e Holmstrom, 1995), uma vez que as pressões económicas do Mercado
de Trabalho não são repelidas, apenas são recanalizadas através destas portas de
entrada, e os salários, e outros termos e condições de emprego, são fixados
administrativamente pela empresa (Wachter e Wright, 1990).
O preço e a afectação de trabalho, nos Mercados Internos de Trabalho, ao serem
determinados não pelas forças da procura e da oferta, mas antes por regras e processos
administrativos, protegem os trabalhadores da volatilidade inerente ao Mercado Externo
de Trabalho (Baker e Holmstrom, 1995).

1.4 - Os Mercados Internos de Trabalho Actualmente

A definição clássica de Mercados Internos de Trabalho de Doeringer e Piore foi
realizada há mais de 30 anos e desde então, muitos trabalhos defendem que as empresas
mantêm práticas de Gestão de Recursos Humanos, presentes nos Mercados Internos de
Trabalho, para desenvolverem e reterem capital humano específico através de portas de
entrada limitadas e salários elevados rígidos, que desencorajam o turnover (Groshen e
Levine, 1998).
Após duas décadas de reestruturação, é razoável questionar se esta ideia dos
Mercados Internos de Trabalho continua a ser útil, quer como uma descrição da
realidade, quer como uma via teórica para compreender a relação laboral (Osterman e
Burton, 2004).
Nos anos 80, o grande desejo nos EUA, era conseguir atingir uma produção
flexível comparável à dos competidores Japoneses e Alemães, através de uma rápida
inovação, com foco na qualidade (Osterman, 1987; Osterman e Burton, 2004). Daqui
nasceu a noção de que a rigidez inerente ao velho sistema de Mercados Internos de
Trabalho seria um problema, uma vez que as empresas americanas eram menos capazes
de responder às mudanças (Osterman e Burton, 2004), e assistiu-se a uma
“desmantelação”, ou a “transformação”, dos Mercados Internos de Trabalho, sob a

12

bandeira de que a longo prazo, as relações de emprego, de natureza administrativa
rígida, impediam a flexibilidade e a inovação ao mesmo tempo que aumentavam os
custos de trabalho (Baron e Kreps, 1999).
Esta noção de que o Mercado Interno de Trabalho rígido, como origem de
inflexibilidade, da falta de inovação e dos elevados custos de trabalho, impôs a
necessidade de se colocar em prática um sistema coerente e complementar de políticas
de Gestão de Recursos Humanos (Baron e Kreps, 1999).
As práticas complementares de Gestão de Recursos Humanos que indiciam a
adopção de formas flexíveis de organização do trabalho passam por (Osterman,
1987;1994a): inovações nas formas de pagamento; formação extensiva; esforços que
induzem maior compromisso por parte da força de trabalho, que procuram minimizar os
custos e maximizar a flexibilidade das relações laborais.
Existe uma série de rótulos para descrever estes sistemas, não existindo,
contudo, uma definição única aceitável (MacDuffie, 1991; Milkman, 1991; Lawler et al,
1992; Osterman, 1994a): sistemas transformados, sistemas assalariados, High
Performance Work Organizations, High Commintment Work Organizations.
Estas respostas à necessidade de flexibilização do trabalho e de mudanças na
organização do trabalho são acompanhadas por uma mudança das práticas de Gestão de
Recursos Humanos de suporte5, nomeadamente através da adopção de (MacDuffie,
1991; Milkman, 1991; Osterman, 1994a):

- Novas definições/ descrições de funções;
- Uso de equipas de trabalho autónomas;
- Grupos de resolução de problemas;
- Rotação do trabalho;
- Grupos de resolução de problemas (ou círculos de qualidade);
- Total Quality Management.

5

Osterman (1987;1994b) afirma que grupos de regras encaixam-se uns com os outros de uma forma
lógica e que por isso não é possível adoptar práticas particulares de Gestão de recursos Humanos ao
acaso.
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Os anos 90 também assistiram ao aumento do trabalho contingente, como
resposta à necessidade de flexibilização do trabalho, através do aumento do (Camuffo,
2002):
a) Trabalho em part-time;
b) Emprego temporário;
c) Outsourcing;
d) Teletrabalho.
Osterman (1994a) verificou que a adopção destas práticas de flexibilização do
trabalho

promovem

uma

maior

produtividade,

e

foram

mais

rapidamente

implementadas em organizações que estavam a operar em Mercados Internacionais e
que utilizavam tecnologia mais complexa no processo de produção6.
Paralelamente, constata-se que a implementação de trabalho flexível requer mais
habilitações escolares, por parte dos trabalhadores, do que aquelas que tipicamente eram
solicitadas nos sistemas tradicionais de produção em massa (Osterman, 1994a). Para
além da nova combinação de técnicas de Gestão de Recursos Humanos, o aumento dos
níveis educacionais da força de trabalho fez com que as empresas alterassem a sua
hierarquia de postos de trabalho e a noção de Mercados Internos de Trabalho fechados,
transmitindo a ideia de declínio da noção tradicional, fechada, de Mercados Internos de
Trabalho (Osterman, 1994b).
Uma característica chave dos Mercados Internos de Trabalho, como já vimos, é
a de que as pessoas que trabalham para a organização são parte de uma unidade
administrativa que impõe e define as condições de emprego/ trabalho. No entanto cada
vez mais empresas recorrem ao trabalho contingente e às empresas de trabalho
temporário para suprir picos de procura e para preencher vagas temporárias, libertandoas de alguns constrangimentos impostos pelos Mercados Internos de Trabalho, por
exemplo na fixação salarial, uma vez que as empresas não consideram os trabalhadores
temporários como parte da organização (Osterman e Burton, 2004).

6

Um aspecto fundamental de caracterização da tecnologia é o seu grau de complexidade, e a literatura
defende que é razoável esperar mais ganhos pela introdução de um sistema de trabalho flexível, se
estivermos a utilizar uma tecnologia mais complexa, do que uma tecnologia mais simples (Osterman,
1994a; Osterman, 2000; Waldman, 2007).
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Assim o trabalho contingente, por definição, possui uma falta progressiva de
segurança laboral, que cria erosão no poder interpretativo dos Mercados Internos de
Trabalho. Esta é uma das maiores transformações que desafia o conceito de Mercados
Internos de Trabalho, enquanto sistema de relação laboral de base burocrática
(Osterman, 1999 in Camuffo, 2002).
Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento, na década de 90 do século XX, das
tecnologias da informação e comunicação que permitiram a codificação do
conhecimento, a redução dos custos de formação7, e a redução dos custos de
coordenação para as relações baseadas no mercado (Nonaka e Takeuchi, 1995), levou,
por um lado, à criação de uma relação de trabalho mais aberta e menos rígida, e por
outro, a um processo de avaliação do trabalho mais ligado às regras competitivas do
Mercado Externo de Trabalho (Camuffo, 2002).
Como resultado dos grandes desenvolvimentos tecnológicos, que tornam as
capacidades de trabalho específicas menos importantes, a formação geral é valorizada
em detrimento da formação específica. Da mesma maneira, o rápido ciclo dos produtos
e da mudança tecnológica tornam a formação específica relativamente menos
importante comparativamente com a formação geral, uma vez que os trabalhadores
contratados do exterior são/ podem ser imediatamente produtivos, no processo de
produção (Groshen e Levine, 1998).
Desta forma, alguns autores reconhecem que, uma das principais razões pela
qual os Mercados Internos de Trabalho emergiram e se consolidaram, no passado, está a
desaparecer e a velha fórmula de criação de valor e a aquisição gradual de capacidades
específicas da empresa, dentro dos Mercados Internos de Trabalho, torna-se cada vez
menos importante (Camuffo, 2002).
Não obstante todas as alterações e instabilidade nos Mercados Internos de
Trabalho, vários estudos encontram pouca variação nos dados da antiguidade média dos
trabalhadores contratados sem termo (tenure) (Osterman, 1994b; Groshen e Levine,
1998; Osterman e Burton, 2004).
No mesmo sentido, alguns investigadores são críticos desta concepção de
declínio universal dos Mercados Internos de Trabalho e argumentam que mesmo tendo
7

Tornando o conhecimento tácito transferido por meios tradicionais “on-the-job” e “learning by doing”
menos importante (Camuffo, 2002).
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sido suficientemente reestruturados, os Mercados Internos de Trabalho, continuam a ser
uma parte importante das estratégias de emprego/ empregabilidade das empresas/
organizações (Rutherford, 2006), e mesmo com todas estas mudanças organizacionais,
os empregadores estão claramente conscientes da necessidade de manter, senão mesmo
de desenvolver, as estruturas dos Mercados Internos de Trabalho8 (Groshen e Levine,
1998; Camuffo, 2002; Rutherford, 2006).
Apesar de assistirmos ao aumento de trabalho contingente, a evidência
disponível sugere que os Mercados Internos de Trabalho continuam a ser formas de
organização adequadas à satisfação das necessidades dos trabalhadores (segurança
laboral) e dos empregadores (disponibilidade de trabalhadores qualificados)
(Rutherford, 2006).
Efectivamente, o mundo para o qual caminhamos não é um mundo em que o
preço e a afectação do trabalho serão totalmente governados pelas forças de mercado
sem a intermediação de regras administrativas e de costumes sociais: “Iremos continuar
a possuir Mercados Internos de Trabalho no sentido estrito do termo. Uma vez que as
estruturas que emergiram em seu lugar não são mais do que Mercados Internos de
Trabalho, mas a forma particular destes Mercados Internos de Trabalho é, e irá ser,
extremamente variada, e não haverá nenhuma forma dominante como no período
imediato do pós guerra” (Piore, 2002, pp. 273). Nesta nova definição de Mercados
Internos de Trabalho, “para além das regras e procedimentos administrativos, temos que
ter também em conta as práticas e costumes sociais, dado que os limites dos Mercados
Internos de Trabalho tendem a ser actualmente definidos socialmente, e os grupos
sociais que estão a emergir dentro de associações profissionais e ocupacionais, são
formadas ao longo de linhas do sexo, raça e etnicidade e não serão necessariamente
coincidentes com os limites de uma organização formal” (Piore, 2002, pp. 277).
A forma tomada pelos Mercados Internos de Trabalho actualmente não é
seguramente a mesma que existia aquando do inicio do seu estudo, há mais de trinta
8

Rutherford (2006) apresenta argumentos de que mesmo as empresas de alta-tecnologia de Silicon Valley
ao verificarem que as taxas de turnover dos trabalhadores muito qualificados estavam acima dos níveis
aceitáveis e desenvolveram mais formação interna e pacotes de compensação para manterem
empregados-chave, e da mesma forma, algumas empresas do sector bancário estão a replicar alguns
aspectos do Mercado Interno de Trabalho, via formação, e valorizam estes trabalhadores pelas razões
associadas com os Mercados Internos de Trabalho como o menor turnover e maiores níveis de
compromisso com a empresa/ firma.
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anos atrás, estando estes a transformar-se face às constantes exigências e
constrangimentos no panorama laboral, social, político e económico. Objectivamente
podemos afirmar que esta transformação dos Mercados Internos de Trabalho passa por
uma tentativa de reunir, numa estrutura organizativa, as vantagens competitivas dos
Mercados Internos de Trabalho e do Mercado Externo de Trabalho dando origem, desta
forma, a organizações híbridas de trabalho, criando, ao mesmo tempo, alguma confusão
sobre os Mercados Internos de Trabalho (Rutherford, 2006).
O aspecto importante, a reter, continua a ser de acordo com a lógica própria de
que o trabalho continua a estar grandemente organizado dentro das organizações e,
desta forma, os Mercados Internos de Trabalho continuam a possuir uma manifesta
importância, uma vez que os costumes e normas, que não são simplesmente reflexo do
mercado, terão por si só um poder explicativo e a ideia subjacente aos Mercados
Internos de Trabalho continuará a ser a de “como as forças sociais, políticas e
económicas agem em conjunto para determinar o que acontece às pessoas no trabalho”
(Osterman e Burton, 2004, pp. 428).
Da mesma forma, se atendermos às contribuições passadas e presentes do
conceito de Mercados Internos de Trabalho no desenvolvimento da Economia do
Trabalho, das teorias organizacionais e para a Gestão de Recursos Humanos,
verificamos que a pesquisa nos Mercados Internos de Trabalho mantém-se importante,
não obstante as mudanças ocorridas na economia (Camuffo, 2002), e que a noção de
Mercados Internos de Trabalho, socialmente aceite, mantêm-se central para o
desenvolvimento do conhecimento do modo de funcionamento da economia (Piore,
2002).
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2 - O Mercado Interno de Trabalho Militar
2.1 – O Mercado Interno de Trabalho Militar – Contextualização
Os Exércitos, no que se refere à organização dos seus Recursos Humanos, têm
sido apontados como um Mercado Interno de Trabalho. Porquê?
Porque algumas das condições associadas ao desenvolvimento dos Mercados
Internos referidas na secção anterior se aplicam aos Exércitos, uma vez que estes
(Rosen, 1992; Warner e Asch, 1995):
a) Necessitam de capital humano específico;
b) Valorizam a antiguidade;
c) Privilegiam relações de trabalho de longa duração e uma força de trabalho
estável;
d) Privilegiam o cumprimento dos processos, obediência a regras, valores e
convenções.
Os Mercados Internos de Trabalho parecem ser a forma mais vantajosa de
organização dos Exércitos, devido às suas especificidades e ao modo como
desenvolvem a sua actividade (Rosen, 1992; Asch e Warner, 2001):
a) No Exército presta serviço uma força de trabalho que possui um conjunto de
competências específicas de domínio tecnológico, que a habilitam a operar
no “caos organizado” do campo de batalha, através de uma “cadeia de
comando”. Esta estrutura administrativa militar, impõe a necessidade de uma
estrutura fortemente hierárquica, que deriva da natureza da tecnologia
militar, e deste “caos organizado” do campo de batalha actual, que impõe a
necessidade de uma rápida e fluida recolocação de pessoal para posições de
combate.
b) O Capital Humano Específico e o conhecimento técnico detalhado da
tecnologia tornam-se critérios de decisão necessários para o comando de
uma estrutura de Mercado Interno de Trabalho desta natureza: os postos mais
elevados são preenchidos exclusivamente a partir de baixo, e a hierarquia
possui grande responsabilidade, pois os custos de falhar são muito grandes,
traduzindo-se potencialmente em perda de vidas humanas (Rosen, 1992).
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c) Algumas características e capacidades são específicas do militar, pelo
conhecimento adquirido do uso da tecnologia ao longo do tempo, assim
como pela responsabilidade das especificidades da actividade, o que tem
implicação na ausência de entradas laterais na estrutura militar (Asch e
Warner, 2001).
Estas especificidades da estrutura militar determinam uma necessidade de
“Juventude e Vigor”, e de um elemento substancial de “Aprender Fazendo” (on-the-job
training). Resulta daqui a afirmação corrente de que “não se será capaz de desempenhar
as funções de um General se não se tiver sido Tenente primeiro” (Asch e Warner, 2001,
pp. 526). Compreende-se, assim, a falta de entrada lateral na estrutura das Forças
Armadas, que complica em muito o preenchimento das posições superiores da
hierarquia, pois “os Generais e os Sargentos-Mor não podem ser recrutados na rua”
(Asch e Warner, 2001, pp. 526), uma vez que o conhecimento do real valor dos
indivíduos à entrada da organização é imperfeito, este apenas poderá ser aferido através
do seu percurso no interior da organização, ao longo do tempo (Warner e Asch, 1995).
Neste contexto, ocorre a valorização da antiguidade, enquanto sinónimo de
maior Capital Humano Específico através da acumulação de formação e conhecimento
ao longo do percurso na hierarquia militar.
A óptima afectação dos Recursos Humanos, nas Forças Armadas, pelo que já foi
exposto, sugere a colocação dos indivíduos mais aptos (mais experientes, com maior
antiguidade) nos postos mais altos e de maior influência da organização (Asch e
Warner, 2001) sendo, desta forma, a selecção de pessoal para os postos mais elevados
mais importante que a selecção para os postos mais baixos, uma vez que a
responsabilidade, como vimos, é maior no topo da hierarquia. São, assim, usados
critérios de selecção mais exigentes para os postos mais elevados no sentido de garantir
uma melhor afectação do pessoal, reduzindo os riscos de selecção adversa (Rosen,
1992).
As Forças Armadas necessitam, pois, de uma estratégia de Recursos Humanos
de longa duração e de uma força de trabalho estável, de forma a seleccionar e colocar “o
homem certo no lugar certo”, contribuindo para a prontidão militar e para avaliar
potenciais candidatos para os postos mais elevados da hierarquia (Asch e Warner,
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2001). Estes requisitos e especificidades da organização militar não se coadunam com
uma organização do tipo de Mercado Externo de Trabalho.
Verifica-se que os sistemas de pessoal e de compensações das Forças Armadas
partilham muitos aspectos com outras organizações no sector privado. No entanto, as
Forças Armadas possuem alguns aspectos9, que as distinguem de outras organizações
fortemente hierarquizadas e que fazem com que falemos de Mercados Internos de
Trabalho Militar de pleno direito:
a) Uma característica única do sistema militar é tratar-se de um sistema em
que o pessoal que falhe a promoção para o posto seguinte, sendo
ultrapassado em antiguidade por duas ocasiões, perderá a oportunidade
de ser promovido, sendo implementado, nalguns exércitos, a manutenção
“ad eternum” do posto que ocupa10, enquanto noutros é adoptada uma
politica de “up-or-out”11, em que esta não promoção envolve uma saída
prematura, e obrigatória, da organização (Asch e Warner, 2001).
b) Como já foi referido, as características e capacidades adquiridas pelos
indivíduos, são específicas da actividade militar. Esta especificidade
resulta de uma ausência de entradas laterais na estrutura militar. Ao
mesmo tempo esta ausência de entrada lateral é, também ela, necessária
para a criação da especificidade das funções do “ofício” militar das
forças armadas (Rosen, 1982);
c) Ao organizarem-se como Mercados Internos de Trabalho, os Exércitos
favorecem (e incentivam), o desenvolvimento pessoal dos militares. Esta
valorização pessoal não se esgota em si própria, sendo necessária à
progressão na carreira e usada como elemento permanente de avaliação e
selecção, de cada indivíduo, com base nas suas prestações (Warner e
Asch, 1995).

9

Genéricos no âmbito NATO (Warner e Asch, 1995).

10

Tal é o caso português.

11

Como é o caso dos Estados Unidos da América.
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2.2 - A Transição de um Sistema de Conscrição para um Sistema de
Voluntariado

Em meados da década de 60 até inícios da de 70 do século passado, como
resultado da Guerra do Vietname, nos EUA decorreu um grande e aceso debate em
torno da reforma das Forças Armadas Americanas no que respeita à alteração da
conscrição como base de prestação de serviço (Fisher, 1969).
Neste debate confrontaram-se argumentos que defendiam a manutenção da
prestação de serviço nas Forças Armadas com base na conscrição e mobilização dos
cidadãos em idade legal e argumentos a favor da profissionalização (Fisher, 1969;
Warner e Asch, 1995).
Alguns economistas sugeriram um sistema assente na prestação voluntária –
num sistema de “preço” – que consistia na eliminação do sistema de prestação
obrigatória de serviço militar e na introdução da possibilidade dos Ramos das Forças
Armadas competirem no mercado de trabalho por novos militares, na expectativa de que
uma solução “de mercado” implicasse um processo de produção diferente e
presumivelmente mais eficiente dentro do meio militar (Fisher, 1969).
Esta implicação de eficiência assentava na presunção de que quem se voluntaria
permaneça por mais tempo12 nas Forças Armadas, e este aumento da permanência irá
diminuir os custos relativos à rotação (turnover), através da diminuição da necessidade
da formação de novos recrutas (Fisher, 1969; Warner e Asch, 1995).
É também expectável que esta maior motivação dos voluntários, com reflexo na
permanência nas fileiras, produza efeitos positivos na produtividade, porque “os
voluntários serão os índivíduos que reconhecem o serviço militar como a alternativa
mais atractiva” no mercado de trabalho (Warner e Asch, 1995, pp. 373).
Este modelo de prestação de serviço voluntário nas Forças Armadas vingou e
difundiu-se, sendo actualmente a forma predominante de organização das Forças
Armadas dos países ocidentais.

12

Em comparação com quem está a cumprir um serviço obrigatório (Fischer, 1969; Warner e Asch,
1995).
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3 – O Exército Português – A Estrutura das Carreiras
3.1 – As Categorias
Tal como se espera num Mercado Interno de Trabalho os procedimentos que
governam as etapas e momentos importantes da relação de trabalho são, no Exército
Português, bem determinadas por normas e regulamentos escritos. São essas normas que
se descrevem nesta secção acompanhadas de informação estatística disponível sobre a
evolução da força militar.
O Exército Português é composto por três classes, ou categorias: a categoria dos
Oficiais, cuja formação de base é a licenciatura, bacharelato ou equivalente e destina-se
ao exercício de funções de comando, direcção ou chefia, Estado-Maior e execução que
requeiram elevado grau de conhecimentos de natureza científico-técnica e de
qualificação; dos Sargentos cuja formação de base contempla o ensino secundário e
destina-se, ao exercício de funções de comando e chefia, de natureza executiva, de
carácter técnico, administrativo, logístico e de instrução; e a das Praças, com a formação
de base do ensino básico e que se encontra vocacionada ao exercício, sob orientação, de
funções de natureza executiva e ao desenvolvimento de actividades de âmbito técnico e
administrativo (Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto).
Cada uma destas categorias encontra-se organizada num conjunto de Postos
(Artigo 28º, Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto):

a) A Categoria dos Oficiais:
- Que agrupa os postos de Soldado Cadete, Aspirante a Oficial, Alferes, Tenente
e Capitão, que constituem a Subcategoria dos Oficiais Subalternos; Major,
Tenente-coronel e Coronel, que formam a Subcategoria dos Oficiais Superiores;
Brigadeiro General13, Major General, Tenente General e General, que
constituem a Subcategoria dos Oficiais Generais.

13

Brigadeiro General é um posto honorário, usado essencialmente para o desempenho de funções de
representação internacional.

22

Fig. 1 – Oficiais: Postos. Fonte: Exército Português (2010g). “As possibilidades de progressão na
carreira do Exército Português”.

b) A categoria dos Sargentos, agrupa os Postos: Soldado Instruendo, Segundo
Furriel, Primeiro Furriel, Segundo Sargento, Primeiro Sargento, Sargento
Ajudante, Sargento Chefe e Sargento Mor;

Fig. 2 – Sargentos: Postos. Fonte: Exército Português (2010g). “As possibilidades de progressão na
carreira do Exército Português”.
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c) A categoria das Praças, agrupa os seguintes postos: Soldado Recruta, Soldado,
Segundo Cabo, Primeiro Cabo, Cabo Adjunto e Cabo de Secção14;

Fig. 3 – Praças: Postos. Fonte: Exército Português (2010g). “As possibilidades de progressão na carreira
do Exército Português”.

Tabela nº1 – Nº de efectivos por categorias (1998, 2003 e 2008);
Anos
2003

1998
Oficiais
Sargentos
Praças
Total

Nº
3505
6314
8631
18450

%
19
34,22
46,78
100

Nº
3296
5744
9387
18427

%
17,89
31,17
50,94
100

2008
Nº
2923
4967
9933
17823

%
16,4
27,87
55,73
100

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional – 1998 a 2008”.

Esta é uma estrutura em pirâmide que se vai reforçando, sobre a base ao longo
deste período (Tabela nº1). Em 2008, a categoria das Praças apresenta um peso, que
corresponde a mais de metade do total dos militares que prestam serviço no Exército.
Esta importância da classe das Praças é acompanhada por uma redução do peso das
outras duas classes a que também corresponde uma diminuição em número absoluto.

3.2 – Formas de Prestação de Serviço
O serviço nas Forças Armadas pode ser prestado em quatro regimes (Artigo 3º,
Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto):

14

O posto de Cabo de Secção encontra-se em processo de extinção, sendo o número de militares
presentes neste posto apenas residual (Ver Anexo I).
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a) Em Regime de Contrato;
b) Em Regime de Voluntariado;
c) Em Regime de vínculo ao Quadro Permanente;
d) Em Regime de Convocação ou Mobilização.

Gráfico nº 1 - Número de Militares e Forma de Prestação de Serviço (1993 - 2008)

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional – 1998 a 2008”.

O serviço em Regime de Voluntariado e Regime de Contrato, consistem em
formas de prestação de serviço militar voluntário por um período de tempo limitado
(Artigo 5º, Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto), (de 12 meses optativos, no
caso de Regime de Voluntariado, que antecede o Regime de Contrato cuja duração
máxima é de 6 anos). Estas duas formas de prestação de serviço, criadas em 198715,
destinam-se à satisfação das necessidades das Forças Armadas, podendo proporcionar
um eventual ingresso nos Quadros Permanentes (Artigo 5º, Decreto-Lei nº 197-A/2003
de 30 de Agosto).
O serviço por conscrição ou mobilização, que decorreu de uma forma regular até
2004, conforme referido na introdução, tornou-se, desde esta data, uma componente
secundária em relação às demais formas de prestação de serviço, uma vez que se trata
15

Ver Lei nº 30/1987 de 7 de Julho.
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de uma forma de prestação de “serviço militar prestado na sequência do recrutamento
excepcional” (Artigo 6º, Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto), em caso de
manifesta emergência e necessidade, como em situações de catástrofe e de guerra. Os
dados demonstram (Gráfico nº1), que desde a decisão de se suprimir o Serviço Militar
Obrigatório em 199316, um período transitório de implementação, que vai de 1993 a
1999, reflecte uma redução gradual, e um outro que vai de 1999 a 2004 constitui o
cumprimento desta medida (Lei nº 174/1999 de 21 de Setembro)17.
Analisando os dados reunidos (Gráfico nº1), verifica-se que com a
implementação de uma forma prestação de serviço em Regime de Voluntariado/
Regime de Contrato como alternativa ao Serviço Militar Obrigatório, o Regime de
Contrato passou a ser a principal forma de prestação de serviço no Exército, superando
os Quadros Permanentes e o Serviço Militar Obrigatório a partir de 1999, tendo o seu
número de efectivos aumentado consideravelmente até 2006.
Verifica-se que a alteração ao Regime de Incentivos à Prestação de Serviço
Militar em Regime de Contrato, com o Decreto-Lei nº 320/2007 de 27 de Setembro, e a
consequente redução dos mesmos18, coincide com uma clara redução, neste mesmo ano,
do número de efectivos que prestam serviço no Regime de Voluntariado/ Regime de
Contrato, no entanto afirmar categoricamente uma relação directa entre os dois
fenómenos carece de mais informação, inexistente neste momento.
O número de efectivos em Regime de Voluntariado é significativo uma vez que
este Regime de Voluntariado antecede o Regime de Contrato como forma de prestação
de serviço, e por isso esses militares, ao fim de 12 meses, migram para o regime de
Contrato.

16

O Decreto-Lei nº 50/1993 de 26 de Fevereiro que regula a Lei Orgânica do Exército, já observa este
objectivo.

17

Os valores de 2002 correspondentes ao número de militares em Serviço Militar Obrigatório são os que
se verificam no Anuário Estatístico da Defesa Nacional do ano em questão.

18

O Decreto-Lei nº320/2007 na alínea 1 do artigo 21º determina a redução das prestações pecuniárias, a
receber no fim do serviço militar, de dois para um duodécimo: “Os militares que tenham cumprido
serviço efectivo em RV ou em RC pelo período mínimo de dois anos têm direito, após o termo da
prestação de serviço efectivo naqueles regimes, ao pagamento de uma prestação pecuniária
correspondente a um duodécimo da remuneração anual por cada ano completo de serviço efectivamente
prestado”.
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O serviço nos Quadros Permanentes consiste “na prestação de serviço pelos
cidadãos que, tendo ingressado voluntariamente na carreira militar, adquirem vínculo
definitivo às Forças Armadas” (Artigo 4º, Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto),
seja pela frequência de ensino na Escola de Sargentos do Exército, para a classe de
Sargentos, seja pela frequência da Academia Militar, para a classe dos Oficiais.
O militar em prestação de serviço nos Quadros Permanentes pode encontrar-se
numa das seguintes situações (Artigo 140º, Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de
Agosto):

a) Activo: Considera-se no activo o militar dos Quadros Permanentes que se
encontre afecto a serviço efectivo ou em condições de ser chamado ao seu
desempenho e que não tenha sido abrangido pelas situações de Reserva ou de
Reforma;
b) Reserva: É a situação para que transita o militar dos Quadros Permanentes no
activo, desde que verificadas as condições estabelecidas no Estatuto Militar das
Forças Armadas (Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto), mantendo-se, no
entanto, disponível para o serviço;
c) Reforma: É a situação para que transita o militar dos Quadros Permanentes no
activo ou na reserva, desde que verificadas as condições estabelecidas no
Estatuto Militar das Forças Armadas.

Gráfico Nº 2 - Nº de Militares do Quadro Permanente na Situação de Activo, de
Reserva e Reforma (1993 - 2008)

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional – 1998 a 2008”.
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O número de efectivos no Quadro Permanente na situação de activo sofreu uma
redução significativa desde 1998 (Gráfico nº2), como resultado da aposta na
profissionalização e redução do número de efectivos das Forças Armadas, como foi
referido na introdução (Rocha, 1997). Comparando paralelamente com os efectivos do
Quadro Permanente na situação de Reforma (Inactivos por natureza), estes superam o
número dos activos, o que acaba por ser um espelho do tamanho da instituição no
passado e dos esforços político institucionais de redução estrutural (Gráfico nº2).
Os aumentos na situação de Reforma fazem-se por transferências, (e nalguns
casos reduções) de elementos Activos e da Reserva, mas mais incisivamente desta
última, pois tratando-se de uma posição intermédia de acesso à Reforma, durante muito
tempo foi aumentada pelos activos. Desta forma acaba por comunicar muito mais
estreitamente com a Reforma. Mas constata-se, efectivamente, que as reduções na
situação de Reserva significam acréscimos na situação de Reforma (Gráfico nº2).
Com a aprovação do Decreto-Lei nº 166/2005 de 23 de Setembro, que procede à
alteração das condições de acesso à Reserva e à Reforma dos militares das forças
armadas, que passa a exigir para a passagem à Reserva, que o militar cumpra 55 anos de
idade e 36 anos de serviço, e de igual modo, que o militar complete 60 anos de idade
para que possa requerer a passagem à reforma, independentemente do tempo de serviço,
assistimos a uma diminuição acentuada dos efectivos do Quadro Permanente, neste ano,
que optaram por sair antes da implementação destas medidas, minimizando os riscos
associados à sua implementação. Como resultado, assiste-se a um claro aumento de
ingressos (Gráfico nº 2), na situação de Reserva, seguido nos anos seguintes de uma
redução do número de efectivos nesta situação.
Na classe dos Oficiais, com a excepção dos postos de Tenente, Alferes e
Aspirante a Oficial, e na de Sargentos, com a excepção de Primeiro Furriel e Segundo
Furriel, o serviço é prestado exclusivamente no Regime de Quadro Permanente. No
extremo oposto, na base da hierarquia, na classe das Praças, o Regime de Voluntariado/
Regime de Contrato é a forma exclusiva de prestação de serviço (Decreto-Lei nº 197A/2003 de 30 de Agosto).
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3.3 – Portas de Entrada e Condições de Admissão
As únicas possibilidades de entrada no Exército são os Postos de Soldado
Recruta na classe das Praças, Soldado Instruendo na classe dos Sargentos e Soldado
Cadete na classe dos Oficiais. Estes são postos de formação, onde se adquire as
competências específicas para o desempenho de funções nas respectivas classes. A
informação dos efectivos destes postos revelou-se inexistente, sendo apenas mensurável
nos postos seguintes, sendo já o resultado dessa formação19. É, portanto, legítimo pensar
nestas posições como o equivalente no Exército Português às portas de entrada na
literatura dos Mercados Internos de Trabalho, uma vez que se está a falar de um número
limitado de posições em que existe contacto com o Mercado de Trabalho.
A existência de efectivos nestes postos pressupõe uma selecção prévia, de forma
a triar os mais aptos para o desempenho das funções militares, que se baseia numa série
de Condições de Admissão20 (Exército Português, 2010b) em que, para além da
nacionalidade nacional, passado judicial e habilitações literárias mínimas, aspectos
como a estatura, aptidão física e psicológica e a idade são determinantes na admissão e
nas possíveis opções de escolha para desempenho de funções dentro do Exército21.

Gráfico nº 3 - Total de Admissões Oficiais, Sargentos e Praças (1998-2008)

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional – 1998 a 2008”.
19

Nos Postos de Soldado, Segundo Furriel, Aspirante a Oficial para o efectivo em Regime de
Voluntariado/ Regime de Contrato e Segundo Sargento e Alferes, não estão contabilizadas as desistências
do total de efectivos incorporados.

20

Para mais informação consultar o site http://www.exercito.pt/recrutamento/provas.html

21

Para mais informação consultar o site http://www.exercito.pt/recrutamento/percurso_profissional.html
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As admissões têm em conta o Quadro de Ameaças Existente22, os
constrangimentos e imposições governamentais relativamente ao número de efectivos,
gastos estruturais e custos inerentes, as necessidades presentes e expectáveis da
instituição. Desta forma as admissões na classe dos Oficiais e dos Sargentos do Quadro
Permanente processam-se, para além das condições básicas citadas, numa primeira fase,
mediante abertura de concurso público de admissão publicado em Diário da Republica,
e no caso de Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato de igual forma, desde 2005.
Posteriormente complementa-se com formação específica militar, no caso dos Oficiais
do Quadro Permanente, através de instrução ministrada na Academia Militar, e no caso
dos Sargentos do Quadro Permanente na Escola de Sargentos do Exército. Os Oficiais e
Sargentos em Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato recebem formação
específica para estas formas de prestação de serviço23.
A classe das Praças possui o concurso de admissão aberto em permanência, por
força de ter o Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato a única forma de prestação
de serviço como já foi referido. A admissão processa-se mediante preenchimento dos
critérios base de admissão e frequência, com aproveitamento, de um curso de
formação24.

3.4 – Condições de Progressão na Carreira
Podemos definir carreira, no caso do Exército Português, como o “conjunto
hierarquizado de postos desenvolvido por categorias e que se concretiza em quadros de
pessoal, e a que corresponde o desempenho de cargos e o exercício de funções
diferenciadas entre si” 25 (Artigo 27º, Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto).
Como já verificamos nos dados apresentados, as portas de entrada são
condicionadas (e condicionam) pelas formas de prestação de serviço. Da mesma forma,
22

Em caso de Guerra a mobilização de efectivos é naturalmente maior do que na situação de Paz.

23

Curso de Formação de Oficiais, no caso dos Oficiais em Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato.
Curso de Formação de Sargentos, no caso dos Sargentos em Regime de Voluntariado/ Regime de
Contrato.

24

Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército.

25

Através do percurso, ao longo dos vários postos.
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as formas de prestação de serviço possibilitam e restringem o acesso aos postos dentro
das classes.
Para a classe das Praças, como vimos, o Regime de Voluntariado/ Regime de
Contrato é a única forma de prestação de serviço. A carreira, cinge-se aos postos de
Soldado, e os militares neste posto, através de frequência de um Curso de Promoção a
Cabo, ganham acesso aos postos de Segundo Cabo, Primeiro Cabo e Cabo Adjunto
(Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto).
Para a classe dos Sargentos, em Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato,
os postos a que se tem acesso durante o tempo de permanência são: Segundo Furriel,
Primeiro Furriel, Segundo Sargento e Primeiro Sargento26 (Decreto-Lei nº 197-A/2003
de 30 de Agosto).
Quanto à forma de prestação de serviço no Quadro Permanente, nesta classe,
torna-se condição primordial ser-se já militar em Regime de Voluntariado/ Regime de
Contrato quer na classe das Praças, quer na classe dos Sargentos de qualquer um dos
ramos das Forças Armadas, sendo os postos a que se tem acesso os de: Segundo
Sargento, Primeiro Sargento, Sargento Ajudante, Sargento Chefe e Sargento Mor
(Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto).
Na classe dos Oficiais a prestação de serviço em Regime de Voluntariado/
Regime de Contrato possibilita a carreira nos postos (Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30
de Agosto): Aspirante a Oficial, Alferes e Tenente.
Nos Quadros Permanentes, nesta categoria, a carreira processa-se nos postos de
Alferes, Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel, Coronel, Brigadeiro General, Major
General, Tenente General e General (Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto).

26

O acesso a este posto, por parte do efectivo em Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato,
encontra-se em processo de extinção.
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Figura Nº 4

Fonte: Exército Português (2010g). “As possibilidades de progressão na carreira do Exército
Português”.

Figura Nº 5 – As Possibilidades de Carreira no Exército Português

Fonte: Exército Português (2010h). “As possibilidades de carreira no Exército Português”.
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O acesso à carreira da classe dos Sargentos, para os elementos pertencentes à
classe das Praças, obedece aos preceitos citados no capítulo referente às Portas de
Entrada, em que para a prestação em Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato, se
torna necessária a abertura de concurso de admissão, sendo os requisitos necessários, ter
concluído o ensino secundário, e ter um mínimo de um ano de permanência nas fileiras
(Percurso 1 da Figura Nº2).
O acesso aos postos da classe dos Oficiais em Regime de Voluntariado/ Regime
de Contrato, por parte das praças e dos Sargentos, impõe a abertura de concurso de
admissão, a posse de licenciatura, e um mínimo de um ano de permanência nas fileiras
(Percurso 2 da Figura Nº2).
Relativamente à continuação no Quadro Permanente na classe dos Sargentos,
restringe-se ao efectivo pertencente à classe das Praças e dos Sargentos, e torna-se
necessária a abertura de concurso de admissão, o ensino secundário concluído, um
mínimo de um ano de permanência nas fileiras e uma idade não superior a 24 anos
(Percurso 3 da Figura Nº2).
Quanto à continuação da carreira no Quadro Permanente na classe dos Oficiais,
pode candidatar-se o efectivo em Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato das três
classes, sendo necessária a abertura de concurso de admissão, o ensino secundário
concluído com aprovação em exame nacional das cadeiras específicas, e uma idade não
superior a 21 anos (Percurso 4 da Figura Nº2).
O percurso é sempre ascendente, podendo um elemento da classe das Praças
passar para a classe dos Sargentos ou dos Oficiais, mas nunca o contrário. Um elemento
da classe dos Oficiais nunca poderá passar para a classe dos Sargentos, e desta, de igual
modo, para a das Praças.
Toda a promoção é acompanhada por um aumento de vencimento.
O acesso aos vários postos dentro de cada classe tem em conta factores como a
própria classe, a avaliação, o tempo de serviço, a formação, a existência de vaga no
posto seguinte, e a forma de prestação de serviço.

3.5 – A Avaliação do Desempenho dos Militares do Exército
A avaliação está organizada em articulação com todas as outras áreas de gestão
de pessoal (Portaria nº 1246/2002 de 07 de Setembro):
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a) O Recrutamento e Selecção;
b) A Formação e Aperfeiçoamento;
c) A Promoção.

Esta avaliação é feita com base em critérios referentes ao exercício de todas as
actividades e funções. Para tal, existe o Regulamento de Avaliação do Mérito dos
Militares do Exército, que possui como principais finalidades (Artigo 4º, Portaria nº
1246/2002 de 07 de Setembro): “Contribuir para a avaliação dos militares em termos de
mérito absoluto e possibilitar a avaliação do mérito relativo entre militares do mesmo
posto, possibilitando a avaliação do mérito do militar, com base no currículo, nas
qualidades, conhecimentos, eficiência e eficácia revelados no desempenho de cargos,
exercício de funções e execução de tarefas, permitindo que o mérito do militar tenha a
devida importância no desenvolvimento da carreira, possibilitando a selecção dos mais
aptos para o desempenho de cargos, exercício de funções e execução de tarefas de maior
responsabilidade”.
De acordo com o Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares do
Exército (Artigo 5º, Portaria nº 1246/2002 de 07 de Setembro), a avaliação de
desempenho incide sobre 4 domínios:
a) Formação – em que se considera o desempenho do individuo nos cursos de
formação que o militar tenha frequentado num determinado período;
b) Avaliação Individual – consiste nas acções, comportamentos e resultados do
trabalho observados no desempenho de cargos, exercício de funções ou
execução de tarefas de que o avaliado foi incumbido, face aos padrões
instituídos como modelo das actuações reais27;

27

Esta avaliação individual é obrigatória e contínua, abrangendo todos os militares na efectividade de
serviço, sendo uma prerrogativa da hierarquia militar, e cada avaliação individual refere-se apenas ao
período a que respeita, sendo independente de outras avaliações anteriores, devendo ser sempre
fundamentada e estar subordinada a “juízos de valor precisos e objectivos”, de modo a evitar julgamentos
preconcebidos, que sejam desfavoráveis ou não (Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto). Por último
esta avaliação é obrigatoriamente comunicada ao interessado, independentemente dos pareceres, e dos
juízos, serem favoráveis ou desfavoráveis à sua prestação, no intuito de contribuir para o estímulo,
orientação ou contestação, sendo este processo de avaliação confidencial, de modo a garantir o necessário
sigilo no seu processamento, mas sem prejuízo da publicação dos resultados finais (Decreto-Lei nº 197A/2003 de 30 de Agosto).
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c) Registo Disciplinar – consiste na quantificação dos louvores, punições e
penas que tenham sido averbadas ao militar, na categoria a que pertence,
com exclusão das que lhe tiverem sido anuladas como resultado de
reclamação, recurso, revisão de processo disciplinar ou criminal ou amnistia;
d) Antiguidade – é a quantificação do tempo de permanência no respectivo
posto, determinada pela data fixada no documento oficial de promoção28, e
medida em períodos de 30 dias completos.

3.6 – As Promoções

Qualquer que seja o seu resultado, o processo de avaliação referido na secção
anterior é tido em conta e é crucial para as promoções no Exército. Assim compreendese a importância dada às promoções na instituição militar, que consistem, “em regra, na
mudança para o posto seguinte da respectiva categoria” (Artigo 48º, Decreto-Lei nº 197A/2003 de 30 de Agosto), e as modalidades de promoção são as seguintes (Artigo 49º,
Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto):

a) Por diuturnidade;
b) Por antiguidade;
c) Por escolha;
d) Por distinção;
e) A título excepcional.

A promoção por diuturnidade consiste “no acesso ao posto imediato,
independentemente da existência de vacatura, desde que decorrido o tempo de
permanência (máximo) no posto e satisfeitas as demais condições de promoção” (Artigo
51º, Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto).
Relativamente à promoção por antiguidade, esta diverge da de diuturnidade pois
torna-se necessária a existência de vaga no posto imediato, além de uma permanência

28

Este documento tem que respeitar o fixado no Estatuto Militar das Forças Armadas, relativamente aos
preceitos da sua elaboração.
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mínima em desempenho de funções no posto anterior (Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30
de Agosto).
A promoção por escolha reúne as condições de antiguidade e acresce a decisão
de escolha, em sede de Conselho da Arma e Serviço do Exército29, de forma a
“seleccionar os militares considerados mais competentes que se revelem com maior
aptidão para o exercício de funções inerentes ao posto imediato” (Artigo 52º, DecretoLei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto).
Estas são as mais usuais, quando falamos de promoções dentro do universo
militar nacional.
As promoções por distinção e a título excepcional, revestem um carácter
extraordinário, pois apenas são utilizadas como “reconhecimento de excepcionais
virtudes e dotes de comando, direcção ou chefia demonstrados em campanha” (Artigo
53º, Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto), no caso da primeira, e por
“qualificação como Deficiente das Forças Armadas (…), e/ ou por reabilitação”
podendo ter lugar “a titulo póstumo”, no caso da segunda (Artigo 54º, Decreto-Lei nº
197-A/2003 de 30 de Agosto).

Tabela Nº 2 – Formas de Promoção dos Oficiais do Quadro Permanente
Oficiais

Quadro Permanente

General

Promoção por Escolha: Vaga em General; escolha por parte
dos pares em Conselho de Arma ou Serviço do Exército;

Promoção por Escolha: Vaga em Tenente General; escolha
por parte dos pares em Conselho de Arma ou Serviço do
Exército;
Promoção por Escolha: Três anos de permanência mínima
em Coronel; frequência com aproveitamento de Curso de
Major General Comando e Direcção; vaga em Major General; escolha por
parte dos pares em Conselho de Arma ou Serviço do
Exército;
Promoção por Escolha: Quatro anos de permanência
mínima em Tenente Coronel; vaga em Coronel; escolha por
Coronel
parte dos pares em Conselho de Arma ou Serviço do
Exército;
Tenente
General

29

Funciona como um concelho de pares que analisa os casos de promoção individualmente, emitindo
pareceres e determinando promoções.
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Tenente
Coronel

Major

Capitão
Tenente

Promoção por Antiguidade: Quatro anos de permanência
mínima em Major; existência de vaga em Tenente Coronel;
Promoção por Escolha: Seis anos de permanência mínima
em Capitão; conclusão com aproveitamento de Curso de
Promoção a Oficial Superior; vaga em Major; escolha por
parte dos pares em Conselho de Arma ou Serviço do
Exército;
Promoção por Diuturnidade: Quatro anos de permanência
máxima em Tenente; frequência com aproveitamento de
Curso de Promoção a Capitão;
Promoção por Diuturnidade: Um ano de permanência
máxima em Alferes;

Fonte: Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto – “Estatuto dos Militares das Forças Armadas”.

Tabela Nº 3 – Formas de Promoção dos Sargentos do Quadro Permanente

Quadro Permanente

Sargento Mor

Sargento Chefe

Sargento
Ajudante
Primeiro
Sargento

Sargentos
Promoção por Escolha: Quatro anos de permanência
mínima em Sargento Chefe; vaga em Sargento Mor;
escolha por parte dos pares em Conselho de Arma ou
Serviço do Exército;
Promoção por Escolha: Cinco anos de permanência
mínima em Sargento Ajudante; frequência com
aproveitamento de Curso de Promoção a Sargento Chefe;
vaga em Sargento Chefe; escolha por parte dos pares em
Conselho de Arma ou Serviço do Exército;
Promoção por Antiguidade: Cinco anos de permanência
mínima em Primeiro Sargento; frequência com
aproveitamento de Curso de Promoção a Sargento
Ajudante; vaga em Sargento Ajudante;
Promoção por Diuturnidade: Um ano de permanência
máxima em Segundo Sargento;

Fonte: Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto – “Estatuto dos Militares das Forças Armadas”.

Verificamos que à medida que subimos na hierarquia das classes dos Oficiais
(Tabela Nº 2) e dos Sargentos (Tabela Nº3) encontramos a escolha pelos pares como
forma corrente de promoção, o que vem de encontro ao defendido por Doeringer (1971)
e Asch (2001), de que quanto mais alto se está na hierarquia mais se faz sentir a pressão
da selecção pelos pares, uma vez que o risco inerente a um eventual mismatch torna-se
mais gravoso do que na base da hierarquia (Asch and Warner, 2001). Esta redução do
mismatch evidencia a responsabilidade do posto e da tomada de decisão, e segundo
Rosen (1992, pp. 320 e ss.) “estas ordens que vem do topo da hierarquia, têm mais
importância e repercussão do que as informações que circulam no sentido inverso, uma
37

vez que o que vem Top Down é o que determina a acção”. Assim se compreende a
importância colocada na forma de selecção e na redução do risco nestes postos de topo
da hierarquia.

Tabela Nº 4 – Formas de Promoção dos Oficiais em Regime de
Voluntariado/ Regime de Contrato

Regime de
Voluntariado/
Regime de
Contrato

Oficiais
Tenente

Promoção por Diuturnidade: Três anos de permanência máxima
em Alferes;

Alferes

Promoção por Diuturnidade: Um ano de permanência máxima em
Aspirante a Oficial;

Fonte: Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto – “Estatuto dos Militares das Forças Armadas”.

Tabela Nº 5 – Formas de Promoção dos Sargentos em Regime de
Voluntariado/ Regime de Contrato

Regime de
Voluntariado/
Regime de
Contrato

Sargentos
Segundo
Sargento

Por Diuturnidade: Três anos de permanência máxima em
Primeiro Furriel;

Primeiro
Furriel

Por Diuturnidade: Um ano de permanência máxima em
Segundo Furriel;

Fonte: Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto – “Estatuto dos Militares das Forças Armadas”.

Tabela Nº 6 – Formas de Promoção na Classe das Praças

Regime de
Voluntariado/
Regime de
Contrato

Praças
Cabo
Adjunto

Por Diuturnidade: Três anos de permanência máxima em
Primeiro Cabo;

Primeiro Por Diuturnidade: Um ano de permanência máxima em Segundo
Cabo
Cabo;

Fonte: Decreto-Lei nº 197-A/2003 de 30 de Agosto – “Estatuto dos Militares das Forças Armadas”.

Quanto à categoria base da organização, e aos postos da classe dos Oficiais e dos
Sargentos na forma de prestação de serviço de Regime de Voluntariado/ Regime de
Contrato, encontramos em todos os postos analisados (Tabela 4; Tabela 5; Tabela 6), a
diuturnidade como forma de promoção, já que se trata de um regime de vínculo
temporário, que possui um período de tempo de permanência máximo de seis anos, e
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não se tratar de postos de decisão de topo, não existe a necessidade de minimizar o
eventual risco por mismatch.

Tabela Nº7 – Taxa de Promoção dos Militares do Quadro Permanente (19982008)30

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

36,84

0,00

0,00

5,26

0,00

5,56

0,00

0,00

7,69

0,00

0,00

Média
19982008
5,03

0,00

4,35

10,42

13,33

2,17

17,78

6,98

4,17

4,00

20,83

0,00

7,64

0,00

3,16

5,40

4,84

3,83

5,20

5,51

7,66

3,60

6,64

3,88

4,52

9,89

15,03

19,25

14,00

4,36

7,87

6,31

19,85

5,61

10,90

6,11

10,83

General
Tenente
General
Major
General
Coronel
Tenente
Coronel
Major

10,33

21,25

26,75

18,06

5,11

13,89

12,76

24,80

12,63

28,71

7,25

16,50

10,75

6,34

26,18

18,91

10,09

10,37

10,78

26,52

10,85

35,29

17,82

16,72

Capitão

43,27

62,14

37,50

25,00

15,73

19,87

16,11

25,82

28,97

22,02

19,58

28,73

Tenente

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

86,96

97,85

Alferes
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Sargento
14,40 12,74 14,71 11,19 9,11 14,92 20,26 24,73 15,99 9,30
4,04
Mor
Sargento
3,92
5,40
6,21
6,19
2,49
4,72
7,63 12,13 5,01
4,13
2,17
Chefe
Sargento
2,26
4,39
5,26
5,56
2,86
3,07
6,40 15,84 5,42
5,56
4,91
Ajudante
1º
84,49 75,22 13,04 40,83 49,29 36,53 40,38 33,92 44,39 62,11 38,67
Sargento
2º
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Sargento
Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional – 1998 a 2008”.

100
13,76
5,45
5,59
47,17
100

Tabela Nº8 – Nº de Militares do Quadro Permanente promovidos (1998-2008)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
General
TenenteGeneral
MajorGeneral
Coronel
TenenteCoronel

7

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

2

5

6

1

8

3

2

2

10

0

0

8

15

14

10

13

13

16

8

17

10

53

81

108

76

23

42

34

104

34

64

35

62

116

168

119

34

90

81

153

72

180

45

30

Estes resultados foram calculados através da seguinte fórmula: (Número de promoções ocorridas para
esse posto nesse ano/ Número total de militares nesse posto, no ano anterior) *100.
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Major

111

71

239

159

80

79

83

192

70

192

90

Capitão

151

151

87

61

45

62

53

79

93

74

66

Tenente

44

47

67

74

79

68

78

48

76

56

60

Alferes
51
57
76
80
80
61
48
86
56
53
69
Sargento56
47
54
45
35
57
79
90
63
36
16
Mor
Sargento56
78
90
90
36
67
108 158
71
59
31
Chefe
Sargento47
111 126 128
66
69
139 307
94
97
82
Ajudante
1º
610 173
33
98
104
80
86
77
83
118
87
Sargento
2º
106 110
73
81
78
75
72
79
81
113 120
Sargento
Total
1354 1052 1141 1032 671 772 877 1391 804 1069 711
Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional – 1998 a 2008”.

Analisando os dados das Tabela 7 e 8, constata-se o grande aumento verificado
no ano de 2005 nos postos de Coronel, Tenente Coronel, Major, Sargento Chefe e
Sargento Ajudante, quer em números relativos, quer em absolutos. Este aumento resulta
do reconhecimento da necessidade de desbloqueamento da estagnação de carreiras, que
o Decreto-Lei 70/2005 de 17 de Março reconheceu, ao determinar a promoção ao posto
imediato, dos militares com 14 anos de permanência no seu posto. Esta medida repetiuse com o Decreto-Lei 330/2007 de 27 de Setembro, que determinou a promoção ao
posto de Sargento Ajudante dos militares que tivessem até 31 de Dezembro de 2006, 15
anos de permanência no posto de Primeiro Sargento. Contudo os dados verificados para
este ano são inexpressivos, em comparação com os de 2005. Estas promoções “por
decreto”, demonstram uma inexistência de vagas, num período de tempo algo dilatado,
o que inviabiliza uma fluida transição de um posto para outro que possibilite uma
carreira expectável, tendo os militares visados por esta legislação, todas as demais
condições de promoção reunidas.

3.7 – Remuneração

A estrutura salarial do pessoal pertencente às Forças Armadas é estipulada em
diploma ministerial, estando aí expressos, em forma de índice, os montantes (“Valor
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Índice 100”) sobre os quais são calculadas as remunerações correspondentes às diversas
funções estatais (Tabela Nº9).

Tabela Nº 9 – Índices salariais dos funcionários do Estado (2009)

Fonte: Portaria Nº 1553-C/2008, de 31 de Dezembro.

Daqui resulta que o salário é estipulado com base neste índice, para cada um dos
postos da estrutura do Exército, sendo que, quanto mais alto o posto, mais elevado será
o índice, salvaguardando os tempos de carreira, de promoção e de serviço, por exemplo,
um Capitão possui uma remuneração base (no 1º escalão) de índice 290, enquanto um
Sargento Mor possui uma remuneração de índice 305 (no 1º escalão) (Tabela Nº10).
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Tabela Nº10 – Tabela de Remuneração Base dos Militares do Exército
(2009)

Fonte: Portaria Nº 1553-D/2008, de 31 de Dezembro.

Relativamente aos escalões, para que ocorra a passagem do primeiro para o
segundo terão que passar 2 anos, contando a data de promoção para o posto em questão.
Deste último, e para todos os escalões seguintes do posto, torna-se necessária a
passagem de três anos, para que ocorra a passagem de escalão (Portaria nº 1553-C/2008
de 31 de Dezembro de 2008; Decreto-Lei nº 296/2009 de 14 de Outubro).
Paralelamente ao montante base do salário, encontra-se instituído um
complemento salarial, o Suplemento de Condição Militar, como reconhecimento das
especificidades inerentes às funções por si desempenhadas, constituindo um
reconhecimento pelas funções e responsabilidades exercidas. É de salientar que um

42

aumento salarial leva a um aumento do suplemento, uma vez que o seu cálculo incide
sobre o montante salarial31 (Portaria nº 1553-C/2008 de 31 de Dezembro de 2008).
Como foi referido no capítulo das promoções, toda a promoção é acompanhada
por um aumento salarial, o que constitui algo inerente à própria carreira militar, e
sempre que um primeiro escalão de um posto superior a que um indivíduo seja
promovido tenha um montante igual ou inferior, ao do posto de origem, ou transita para
o posto imediatamente seguinte mantendo o salário anterior32, ou transita para o escalão
do posto seguinte que lhe garanta um salário igual ou superior do que recebia antes da
promoção33.

31

A fórmula de cálculo do Subsidio de Condição Militar foi 14,5%*Rendimento Base, nos anos de 2000
e 2001. De 2002 a 2008 foi introduzida uma componente fixa, o Suplemento de Condição Militar Fixo
(Subsidio de Condição Militar = (14.5%*Rendimento Base) + Suplemento de Condição Militar Fixo). De
2002 até 2004 este valor fixo era de 28.06€, tendo de 2005 até 2008 sido aumentado em cada ano.

32

Por exemplo, um Primeiro Sargento que esteja no ultimo escalão (Índice 235), sendo promovido a
Sargento Ajudante não ficará no primeiro escalão deste posto pois possui um índice idêntico ao seu posto
anterior, passando para o 2º escalão do posto de Sargento Ajudante (índice 240), permanecendo aí o
tempo respeitante à permanência no escalão inicial (2 anos) e o tempo respeitante à permanência no
escalão correspondente (3 anos), antes de passar para o escalão seguinte (Portaria nº 88/2002 de 28 de
Janeiro; Portaria nº 1553-D/2008 de 31 de Dezembro).
33

Um militar que tenha o último vencimento do 3º escalão do posto de Primeiro Furriel (índice 155), que
tenha concluído formação para a categoria de Oficial, não irá auferir o primeiro escalão do posto de
Aspirante a Oficial (índice 130), mas antes irá permanecer com o seu anterior vencimento até ser
promovido ao posto de Alferes (índice 215) (Portaria nº 88/2002 de 28 de Janeiro; Portaria nº 1553D/2008 de 31 de Dezembro).
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Gráfico nº 4 – Valores, em Euros, do Rendimento Base no primeiro Escalão de
Vencimento dos Militares do Exército (2000-2009)

Fonte: Portaria nº 239/2000 de 29 de Abril e seguintes;.

Gráfico Nº 5 – Diferença, em Euros, entre o primeiro e último Escalão de
Rendimento Base, dos Militares do Exército (2000-2009)

Fonte: Portaria nº 239/2000 de 29 de Abril e seguintes.
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Analisando a evolução dos vencimentos no período 2000-2009 (Gráfico Nº4),
verifica-se um maior crescimento dos vencimentos da estrutura do topo, tornando esta
classe mais atractiva em relação às classes inferior e intermédia, que demonstram uma
subida de salário pouco significativa. A diferença muito pequena entre o primeiro e o
último vencimento dos postos das classes das Praças e dos Sargentos tornam, de igual
forma, a permanência nos postos destas carreiras menos apetecível comparativamente
com a classe superior (Gráfico Nº5).
Durante muito tempo os salários não tiveram uma evolução que acompanhasse o
resto do mercado. O aumento salarial verificado no ano de 2004 nos postos de Aspirante
a Oficial e Segundo Furriel resulta do fim do Serviço Militar Obrigatório e da
necessidade de colocar o Mercado Interno de Trabalho em contacto com o Mercado
Externo, uma vez que a organização já não podia apenas contar com uma força de
trabalho mobilizada. Esta necessidade de recrutar no Mercado Externo de Trabalho
exigiu um aumento da remuneração oferecida, sob pena das condições de recrutamento
não serem totalmente atractivas. Relativamente à classe das praças a necessidade de
recrutar no Mercado Externo de Trabalho colocou-se mais cedo, verificando-se este
aumento no posto de Soldado no ano de 2001.
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4 - As Alterações Recentes do Mercado Interno de Trabalho no Exército Português
– Síntese e Considerações Finais
No século XX “as reorganizações do Exército ou foram ditadas por grandes
transformações políticas ou foram realizadas no limiar de grandes conflitos armados”
(Rocha, 1997, pp. 9).
Como foi referido anteriormente, no ano de 2004 assistiu-se a uma mudança no
Mercado Interno de Trabalho do Exército Português pela supressão da forma principal
de prestação de serviço com base no arrolamento e na mobilização. A redução e efectiva
extinção desta forma de prestação de serviço numa organização como o Exército
Português resultou de um conjunto de acontecimentos que ocorreram a partir de 1991
no mundo Ocidental, em que paralelamente à redefinição da utilidade do instrumento
militar, se assiste à redução de forças militares e da sua dimensão. O fim do quadro de
confrontação de blocos e da percepção de que a ameaça de outrora efectivamente se
esvanecia, determinou a redução de orçamentos e despesas militares na generalidade
dos países da OTAN, despontando desta forma a época dos dividendos da paz e do
redimensionamento consequente dos aparelhos militares e da redução de custos. Os
governos passaram, assim, a dar uma maior atenção à componente social da segurança
dos cidadãos (saúde, educação, emprego, combate à criminalidade) reduzindo as
prioridades orçamentais das funções de soberania e de defesa (ou segurança externa)
(Hobsbawm, 1996; Rocha, 1997; Rémond, 2003).
Desta forma, a redução da dimensão da organização militar nacional, cumpriu-se
pela redução do número de militares, do número de unidades militares e pela redução do
número de militares em Serviço Militar Obrigatório (Rocha, 1997). Esta contracção
originou um choque, que alguns consideram inevitável (e desejável), que induziu a
necessidade de modernização da estrutura do Exército.
Decorrentes dos objectivos definidos para a reestruturação do Exército, foi
adoptada uma nova organização que substituiu a que vigorava desde 1976 (Rocha,
1997, pp. 227). Esta organização tem como suporte o Decreto-Lei Nº 50/1993 de 26 de
Fevereiro que determinava como “imperativo” a concentração de meios, a redução e a
racionalização dos recursos (Rocha, 1997), sob a bandeira de “menos forças, melhores
forças” (Decreto-Lei nº 50/1993 de 26 de Fevereiro).
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De 1993 até 1997, foram extintas 129 unidades militares (Rocha, 1997, pp. 261)
e alienados 164 Prédios Militares (Rocha, 1997, pp. 263), e procedeu-se à redução do
número de militares do Quadro Permanente pela transferência para as situações de
Reserva e Reforma (Decreto-Lei nº 202/1993 de 3 de Junho), [o que equivaleu a uma
redução de 24% do quadro dos Oficiais Superiores e uma contracção de 22% do Corpo
de Oficiais Generais (Rocha, 1997, pp.239)].
Relativamente ao serviço militar por convocação ou mobilização, este decorreu
de uma forma regular até 2004, tendo sido, até 1999, a principal forma de prestação de
serviço nas fileiras do Exército.
O Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato, criado pela Lei nº30/1987 de 7
de Julho, e alicerçado com um Regime de Incentivos próprio (Decreto-Lei 320-A/2000
de 15 de Dezembro), como forma de prestação de serviço, em paralelo ao Serviço
Militar Obrigatório, constituiu-se como modalidade alternativa à conscrição, e destinada
a satisfazer as necessidades temporárias de efectivos do Exército (Decreto-Lei nº
463/1988 de 15 de Dezembro), e desde 2000 ganhou predominância como a principal
forma de prestação de serviço.
O aumento dos números de militares em Regime de Voluntariado/ Regime de
Contrato “correspondeu a equivalente diminuição do efectivo em Serviço Militar
Obrigatório” (Rocha, 1997, pp. 239)
Esta reestruturação resultou num crescimento muito pronunciado da base da
organização, numa redução do pessoal do Quadro Permanente e um aumento do número
de militares em Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato.
Paralelamente, esta redução do tamanho da organização é acompanhada por um
aumento dos salários de todos os postos da organização. No entanto, como vimos, este
crescimento é muito mais pronunciado no topo do que na base.
O aumento salarial no posto de Soldado ocorre em 2001, num esforço de
transferência/ cativação de militares em Serviço Militar Obrigatório para Regime de
Voluntariado/ Regime de Contrato, como já foi referido, enquanto o aumento salarial
nos postos de Aspirante a Oficial, Segundo Furriel e Soldado, que ocorre em 2004, é o
resultado do fim do Serviço Militar Obrigatório e da consequente necessidade de
recrutar ao mercado de trabalho.
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De igual modo neste ano de 2004 assistimos a aumentos salariais em todos os
postos da classe das Praças e nos postos de Primeiro Furriel, Primeiro Sargento e
Sargento Ajudante, enquanto nos restantes postos estes apenas foram aumentados em
2005.
Se estes aumentos salariais de 2004 dos postos correspondentes às portas de
entrada na organização são resultado de uma estratégia de captação de “mão-de-obra”,
dentro dos princípios do Mercado Interno de Trabalho de Doeringer e Piore (1971), já
as subidas nos restantes postos da classe das Praças e no posto de Primeiro Furriel
tratar-se-á de uma estratégia de retenção de efectivos. Já nos postos de Primeiro
Sargento e Sargento Ajudante para além de retenção podemos também apontar uma
estratégia de compensação pelo congestionamento de carreiras para os elementos que se
encontravam nestes postos.
De facto, ao preconizar um esforço de inevitável redução do tamanho da
estrutura e do número total dos efectivos da instituição desde 1993 (Decreto-Lei nº
50/1993 de 26 de Fevereiro), o fim do Serviço Militar Obrigatório em 2004 (Lei nº
174/1999 de 21 de Setembro), juntamente com a reestruturação de 2006 (Decreto-Lei nº
61/2006 de 21 de Março) tornaram evidente o congestionamento de algumas carreiras,
em que o acesso aos postos superiores se torna manifestamente difícil.
A redução dos quantitativos autorizados por estes diplomas acabou por fazer
com que os efectivos existentes excedessem esses valores, sobretudo nos postos de
Coronel e Sargento Mor, o que originou estrangulamentos de acesso aos postos
superiores e tornou mais evidentes as necessidades de descongestionamento de carreiras
em determinados postos (Sargento Ajudante, Sargento Chefe, Capitão, etc.) (Rodrigues,
2008). Daí surge a necessidade da implementação de medidas legislativas próprias, com
o objectivo de descongestionar estas carreiras (Decreto-Lei nº 70/2005 de 17 de Março
de 2005; Decreto-Lei nº 330/2007 de 9 de Outubro). O resultado imediato destas
medidas acabou por ser o aumento das promoções a partir destes postos em que este
congestionamento era óbvio.
Uma das formas sugeridas de se resolver este estrangulamento das carreiras,
“sem aumentar o tempo de permanência nos postos poderá passar pela criação de
incentivos e saídas profissionais alternativas de forma a estimular a saída dos quadros”
(Rodrigues, 2008).
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Esta existência de congestionamento de algumas carreiras, decorrente da
diminuição do tamanho da orgânica do Exército, aliada a uma clara valorização dos
postos da classe de topo da hierarquia, poderá gerar situações de instabilidade e
descontentamento estrutural que inviabilizem o cumprimento das missões atribuídas ao
Exército.
Por último, como foi referido, a prestação de serviço em Regime de
Voluntariado/ Regime de Contrato encontra-se enquadrada por um regime de incentivos
próprio (Decreto-Lei nº320-A/2000 de 15 de Dezembro). A redução, ou supressão, de
alguns destes incentivos, tidos como preponderantes para aceitação do vínculo à
organização nesta forma de prestação de serviço, poderá constituir a razão para a
diminuição do número de militares nesta modalidade no ano de 2007, uma vez que
coincide com a aplicação do Decreto-Lei nº 320/2007 de 27 de Setembro (e a
consequente redução do valor das prestações pecuniárias), sendo necessário mais dados,
para a confirmação desta hipótese.
Ao analisamos o Exército Português e a sua transformação recente, importa
realçar as implicações, relativamente à sua organização e no impacto do seu Mercado
Interno de Trabalho. Esta transformação (1993-2008) materializou-se num reforço da
base da organização, da classe das Praças, em números relativos e em números
absolutos, em relação com as classes superiores, dos Sargentos e dos Oficiais. Esta
valorização resultou da aposta na profissionalização e numa redução faseada do
tamanho do Exército, pela extinção e/ou fusão de unidades militares, pela redução de
efectivos, e pela aposta no Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato como
principal forma de prestação de serviço da organização, e enquanto reflexo e motor
desta profissionalização.
Esta aposta resulta de um esforço desenvolvido desde 1993 de transferência de
elementos do Serviço Militar Obrigatório para o Regime de Voluntariado/ Regime de
Contrato, e mais incisivamente a partir de 2000, com a publicação da Lei Nº 174/1999
de 21 de Setembro, que impôs o ano de 2004 como o ano de extinção do Serviço Militar
Obrigatório.
A criação de uma legislação de incentivo à prestação de serviço em Regime de
Voluntariado/ Regime de Contrato (Decreto-Lei nº 320-A/ 2000 de 15 de Dezembro), e
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o aumento salarial nos postos de acesso à estrutura34, são prova deste esforço de
captação de efectivos no Mercado de Trabalho, por se tratar de portas de entrada na
instituição, de acordo com a literatura dos Mercados Internos de Trabalho.
Constatamos que com a supressão do Serviço Militar Obrigatório, e a aposta no
Regime de Voluntariado/ Regime de Contrato, o Exército Português não viu a sua
estrutura muito alterada, mantendo todas as características de um Mercado Interno de
Trabalho, que já possuía, não obstante todas as adaptações e redimensionamentos de
natureza política, administrativa, económica e tecnológica que assistimos ao longo do
período analisado.
Contudo, a redução do tamanho da organização, tornou visível o
congestionamento de algumas carreiras que determinam a necessidade de intervenção
exterior, por parte do Ministério que tutela as Forças Armadas, no sentido de solucionar
esta situação - Os Decretos-Lei nº 70/2005 de 17 de Março e nº 330/2007 de 9 de
Outubro são prova disso.
As sugestões de criação de saídas alternativas e de facilitação da passagem à
reserva e à reforma, para os militares do Quadro Permanente, poderão constituir-se
como uma solução pertinente de resolução deste problema, no entanto a precocidade
destas sugestões e o não acompanhamento visível por parte de uma legislação de
suporte, além das recentes notícias que dão conta de uma intenção de redução gradual
do número de militares do Exército a um ritmo de 25% ao ano até 201335, tornam
prematura qualquer projecção de eventuais alterações no Mercado Interno de Trabalho
analisado.

34

A partir de 2001 para o posto de acesso da classe das praças, mas sobretudo em 2004 para todas as
classes;

35

Em http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=1578574
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Anexos

Anexo I
Evolução da Distribuição Hierárquica do Pessoal Militar por Postos (1998 – 2008)

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.
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Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.
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Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.
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Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.
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Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.
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Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.
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Anexo II
Percentagem Forma de Prestação de Serviço nas Classes do Exército (1998 – 2008)

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.

Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.
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Fonte: Ministério da Defesa Nacional: “Anuários Estatísticos da Defesa Nacional - 1998 a 2008”.
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