
DiadaDefesa
deixa de ser
obrigatório
parapoupar
Orçamento Os atuais custos da ordem dos
quatromilhões de euros doDiadaDefesa
Nacional vão reduzir se ametade até 2015

José PedroAguiar Branco apro
vou umamedida proposta em
2010 pelo Bloco de Esquerda
que tomará facultativa a partir
de 2015 aida dos jovens às uni
dades militares onde há centros

de divulgação do Dia da Defesa
Nacional O fim do cumprimen
to desse devermilitar fica condi
cionado àverificação de alguns
pressupostos como haver mili
tares a visitar as escolas para di
vulgaropapeldasForçasArma

das serem integrados temas re
lativos à defesa nacional nos cur

ricula escolares e os jovens pro
varem que tiveram interação
prévia com as equipas de divul
gação Amedida que implicaal
terar a Lei do Serviço Militar e
permitirá poupar dois milhões
de euros até 2015 aindavai estar
em estudo Contudo o despacho
diz que o novo modelo tem de
prever essa apresentação facul
tativa dosjovens
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Governo fecha diamilitar
obrigatórioparajovens
Facultativo Fim da obrigatoriedade de os jovens participaremno Dia daDefesaNacional
proposta em2010 pelo BE permite redução dos custos de quatro para dois milhões de euros

MANUEL CARLOS FREIRE

Osjovens de 18 anos vão deixar de
serobrigados aparticiparnas ati
vidadesdoDia daDefesaNacional

DDN apartirde 2015
O fimdo último devermilitarda

juventude proposto em2010pelo
BE constado despacho aprovado
há dias pelo ministro José Pedro
Aguiar Branco e reduzirá significa
tivamente as atividades desenvol

vidas nos quartéis ondeháCentros
de Divulgação do DDN uma vez
que as equipas de militares passa
rão a deslocar se às escolas

Amedida ainda não integra o
chamado novomodelo doDDN

para 2014 mas o despacho diz ex
pressamente que o seu aperfei
çoamento evolutivo até2015 tem
de ser feito acomodando os se

guintes requisitos adicionais
Apresentação facultativa dos jo
vens aoDDNnos casos emque te
nhaexistido uma interação prévia
comas equipas de divulgação

O porta voz do Ministério da
Defesa Nuno Maia disse ao DN
que esse ponto não está fechado
e ainda está ser analisado

O novomodelo do DDN para
vigorarapartir de 2014 e com um

orçamento global até ao limite de
dois milhões de euros a partir de
2015 permite acomodar uma
poupança de 25 da despesa to
tal faceaosistemavigente quefoi
suspenso no segundo semestre
deste ano

Os custos do DDN próximos
dos quatro milhões de euros in
cluem transporte dos jovens para
as unidades onde estão os centros

de divulgação alimentação e um
conjunto de atividades desenvol
vidas para os informar sobre as
ForçasArmadas FA e qual o seu
papel na defesamilitar do País

Oministério precisou que a re
dução de custos para 2014 está es
timada em 1 3milhões de euros
Este corte de 25 será acompa
nhado por nova redução de 25
em2015 ficando o orçamento do
DDN emdoismilhões de euros

Segundo o despachoministerial
de meados de setembro a que o
DN teve acesso outros requisitos a
contemplar na evolução do novo
modelo do DDN para 2015 são a
aproximação das equipas de di
vulgação do DDN às redes esco
lares de ensino a concretização
da integração de temáticas relati

vas à defesa nacional nos currícu

la escolares ou entre outros a
utilização de eventos militares e
civis abertos ao público feiras
emcentroscomerciais comoob

jetivo de sensibilizarosjovens para
as questões da defesa e divulgar o
papel das ForçasArmadas FA

Daqui resultaráquepelo menos
os alunos das escolas visitadaspe
losmilitares afetos ao DDN o pri
meiro serviço conjunto aos três ra
mos dasFA criado de raiz ficarão
isentos do dever de participar nes
sa iniciativa desdeque provem ter
ter assistido a essas aulas

O último
devermilitar

Aprofissionalizaçãodas Forças
Armadas antecedidapela redu
ção paraquatromeses doserviço
militarobrigatório acompa
nhouaevolução internacional

Fim da conscrição
ODiadaDefesaNacional
DDN foi instituído com aLei do
ServiçoMilitar aprovada em
1999 que consagrou o fimdo ser
viço militar obrigatório a partir de
2004 Esta iniciativa foi imple
mentada com o então ministro

daDefesa Paulo Portas e poste
riormente alargada à participa
ção das raparigas pelo ex minis
tro Nuno SeverianoTeixeira no
quadro das medidas de igualdade
de género altura em que o pro

cesso de recenseamento tornouse também automático

Divulgar profissão
Os cinco anos de transição
entre a lei de 1999 e o fim da

conscrição foram vividos com
grande preocupação pelas che
fias militares que já tinham tido
de se adaptar à redução do servi
ço militar obrigatório para qua
tro meses aprovada anos antes e
também pelo PSD Com a ali
mentação das fileiras a deixar de
estar automaticamente garanti
da o DDN permitia divulgar a
oferta das ForçasArmadas junto
dos jovens quanto a contratos e a
condições de trabalho

Aproposta do Bloco
O BEapresentou em2010 um
projeto de lei para alterar a Lei
do ServiçoMilitar porconside
rar que a comparência obrigató
ria dos jovens ao DDN está
claramente em contra ciclo com

amens legisque superintende
aquele diploma e resulta con
traproducente no que respeita
aos desígnios de valorização e
dignificação das Forças
Armadas Para o Bloco a ida ao

DDN constitui uma faculdade
e não um dever
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