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Nota de abertura
A Diretiva Estratégica 2019-2021 (DEE19-21), difundida em janeiro de
2019, passou a nortear a atividade do Exército através dos 5 (cinco)
objetivos estratégicos, traçados. Ficou, assim, deﬁnido o percurso a
seguir pela nossa secular Instituição, assente nos valores que a
distinguem, à vista do acréscimo de credibilidade, modernidade,
atratividade e elevada prontidão e competência.
Em janeiro de 2020, um ano após a implementação da DEE19-21, o
Exército aferiu o seu desempenho e procedeu aos necessários
reajustamentos, de forma criteriosa, pragmática e realista. Nesse balanço
ﬁcou evidente um inequívoco progresso nas diferentes áreas e respetivos
níveis, nomeadamente no fortalecimento da cooperação nacional e
internacional, na otimização das capacidades militares terrestres, na
modernização de sistemas e infraestruturas, bem como na dinamização
da comunicação e imagem do Exército, sobretudo a nível externo. Quanto
à necessidade de assegurar recursos estáveis e suﬁcientes, apesar das
iniciativas e medidas implementadas, os resultados revelaram-se
modestos, designadamente em relação à categoria de Praças. A versão revista da DEE19-21, difundida nesse mês de janeiro de
2020, revigorou o compromisso para a prossecução dos objetivos estratégicos estabelecidos, mobilizando todo o Exército para,
nesse ano, “Cumprir Melhor”.
Todavia, a pandemia da COVID-19, que em março de 2020 irrompeu em Portugal com inesperada severidade, obrigou a cancelar,
reconﬁgurar ou adiar muitas das atividades programadas, com incontornável afetação do ritmo de execução da DEE19-21. Perante a
prioridade de generalizada mobilização dos recursos disponíveis para o apoio à prevenção e combate à pandemia, o Exército
reorientou-se operacionalmente e reconﬁrmou a dedicação, o rigor e o notável sentido de missão que caracterizam os seus
servidores. Inúmeras vezes discretamente, mas sobretudo de modo solícito, os militares do Exército passaram a cumprir múltiplas,
inovadoras e oportunas tarefas, retendo amiúde o público reconhecimento como melhor fonte de motivação para prosseguirem o seu
esforço em prol da sociedade.
Decorrente do impacto veriﬁcado no cumprimento da DEE19-21, no respetivo processo de revisão semestral concluiu-se ser
necessária e pertinente a redação de uma Diretiva Intercalar, reorientadora do desempenho do Exército até ao ﬁnal de 2020.
Difundida em julho desse ano, a referida Diretiva Intercalar incorporou essencialmente linhas de orientação e tarefas, quer prioritárias,
quer de continuidade. Era desejável um esbatimento decisivo da pandemia, que permitisse retomar, quase em pleno, os objetivos
estratégicos e operacionais da DEE19-21.

Ainda assim, no contexto adverso e atípico de 2020, o Exército conseguiu alcançar resultados de razoável valia, moderadamente
alinhados com os objetivos estratégicos ﬁxados, de que se destacam:
§ No âmbito dos recursos humanos, um ligeiro acréscimo anual dos efetivos na categoria de praças, invertendo pela primeira vez a

tendência decrescente em mais de uma década;
§ Na componente operacional, a prossecução das missões da componente terrestre no quadro dos compromissos de Portugal

além-fronteiras (à exceção do teatro de operações do Iraque, onde ﬁcou suspensa a intervenção internacional), a par das
sucessivamente crescentes e exigentes tarefas internas de interesse público, na prevenção e combate à pandemia;
§ Na Lei de Programação Militar, uma taxa de execução anual de aproximadamente 75%, inferior à taxa de 2019 apenas por força

de determinantes constrangimentos de última hora;
§ Na Lei de Infraestruturas Militares, uma relevante taxa de execução de 74%, com obras signiﬁcativamente associadas à

consolidação da segurança militar e à melhoria das condições de trabalho e de habitabilidade;
§ Na expansão da “marca Exército”, sobretudo nas plataformas eletrónicas e redes sociais, contribuindo para um melhor

conhecimento da Instituição e inerente reforço da sua imagem pública.
Em 2021 ainda perdura, até de forma acentuada, o impacto da pandemia da COVID-19 em todo o mundo. Ao Exército competirá
continuar a corresponder, cabal e aﬁrmativamente, às solicitações em torno da segurança e bem-estar dos Portugueses.
Para tal, a presente Diretiva Intercalar dá continuidade às orientações constantes na respetiva antecessora. Com foco no 1.º semestre
de 2021, reveste-se de um maior nível de ambição, porque quase duplica as tarefas prioritárias, em função da experiência e das
melhorias entretanto colhidas.
Caberá, assim, a todos os que servem no Exército, “Prosseguir, Cumprindo Melhor” em 2021, fazendo uso de todas as competências e
recursos disponíveis, conﬁantes no seu signiﬁcativo contributo para um melhor Portugal.
Lisboa, janeiro de 2021
O Chefe do Estado-Maior do Exército

José Nunes da Fonseca
General
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ENQUADRAMENTO
A Diretiva Intercalar do Exército (julho 2020) estabelece os necessários ajustamentos à DEE 19-21, atendendo ao inevitável impacto
que a COVID-19 causou na prossecução da estratégia delineada. Atendendo a que não se assiste a uma alteração signiﬁcativa das
circunstâncias e dos pressupostos enunciados na Diretiva Intercalar vigente, entendeu-se elaborar nova Diretiva Intercalar, com foco
de aplicabilidade no 1.º semestre de 2021, mantendo os pressupostos e as orientações da Diretiva Intercalar do Exército (julho 2020).
Permanecendo imutáveis os pilares que a sustentam, mantêm-se inalterável a essência da DEE 19-21, nomeadamente:
Ÿ Missão, Visão e Valores;
Ÿ Perspetivas e Temas Estratégicos;
Ÿ Análise SWOT;
Ÿ Mapa Estratégico;
Ÿ Matriz de Operacionalização.

A presente Diretiva Intercalar do Exército complementa a direção estratégica que vem sendo seguida, aditando áreas de esforço e
reajustando linhas de orientação e referências, com vista a alcançar os Objetivos Estratégicos e subsequentes Objetivos
Operacionais, inicialmente deﬁnidos.
Por outro lado, através da identiﬁcação de um conjunto de tarefas prioritárias a cumprir no curto prazo, especíﬁca os inerentes
entregáveis e as Entidades Setoriais (ES) que se constituem como primariamente responsáveis pela sua coordenação e execução.
O grau de avaliação destas tarefas será efetuado numa ótica de “executado” ou “não executado”.
O acompanhamento e controlo da execução das ações setoriais será monitorizado e avaliado em primeira instância pelas próprias ES,
mas também pelo Estado-Maior do Exército, de forma a aferir o grau de prossecução das tarefas através de pontos de situação
mensais e alinhamentos trimestrais.
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MISSÃO
O Exército participa na defesa militar da
República e contribui para a segurança
cooperativa, para a proteção e bem-estar das
populações e salvaguarda do património
nacional, garantindo a prontidão e eﬁcácia
da componente terrestre das Forças
Armadas.

VISÃO
Um Exército credível, moderno, atrativo, de
elevada prontidão e competência.
Um Exército pronto para a defesa militar da
República e contribuinte ATIVO para a
segurança cooperativa, para a proteção e
bem-estar das populações e para a
salvaguarda do património nacional.
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áreas de esforço adicionais
O Exército persiste e prossegue numa direção desaﬁante, em resultado da necessidade de adaptação organizacional a um ambiente,
interno e externo, cada vez mais complexo e interligado, mas também motivador.
Na sequência da situação pandémica que Portugal atravessa, importa tomar medidas que permitam a recuperação de atrasos e
condicionamentos vivenciados, mitigando o respetivo impacto e os inerentes riscos, preservando a capacidade de resposta do
Exército.
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Os recursos humanos, matéria relevo para o Exército, continuam a ser o ativo mais importante e valioso, cuja estabilidade importa
promover e preservar de forma sustentada. O Exército é, e deve ser, dotado de mulheres e homens de elevada qualidade e
competência, movidos pelo espírito de bem servir e pela aceitação da condição militar, pautando a sua conduta por valores éticos e
morais que lhes conferem a capacidade de adaptação às mais variadas circunstâncias. A sua valorização é fundamental, através do
ensino e da formação, sendo contínuo o esforço da sua acreditação e reconhecimento a nível nacional e internacional, através da
estabilização das ciências militares como área cientíﬁca e da consolidação da certiﬁcação da formação proﬁssional aos diferentes
níveis. Mas também explorando novas áreas que permitam operar em ambiente multidomínio e com novas tecnologias, que
respondam à crescente tendência para o empenhamento em operações de apoio civil, como alicerces essenciais da atração e
retenção de efetivos e consequente satisfação das necessidades do Exército e dos anseios das pessoas que nele servem.
Concorrendo, para tal desiderato, a plena implementação do Plano de Ação Setorial do Exército para a Proﬁssionalização do Serviço
Militar e da Igualdade de Género.
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No atual contexto, importa exaltar a demonstração da eﬁciência operacional do Exército, com a participação regular em missões e
exercícios, nacionais e internacionais, matéria que, cada vez mais, tende a ocupar os espaços mediáticos da informação. No plano
externo, destacam-se os excelentes índices de desempenho operacional que atestam a enorme credibilidade e prestígio das nossas
Forças Nacionais Destacadas, nos diferentes teatros e ambientes operacionais onde a Nação tem determinado o seu emprego. No
plano da intervenção em emergências complexas, no interior ou exterior do território nacional, são múltiplas as capacidades militares
terrestres que possuem natureza dual, ou que podem ser usadas com esse sentido. Tal tem vindo a ser cabalmente demonstrado e
reconhecido pela atuação do Exército no âmbito do Apoio Militar de Emergência, protegendo e salvaguardando as pessoas e os seus
bens, e apoiando, eﬁcazmente, outras entidades, com quem partilha responsabilidades na matéria. Neste particular, o dispositivo
existente e a implantação territorial do Exército têm vindo a revelar-se como fator fundamental à proximidade e eﬁcácia do apoio
prestado às populações. Constitui, assim, um esforço que deverá continuar a ser maximizado através da organização, qualidade,
eﬁciência e disponibilidade das capacidades militares terrestres, afetas, direta ou indiretamente, a esta importante missão.
É, ainda, da maior pertinência sublinhar a eﬁciência do Exército na sua estratégia de comunicação, com foco na promoção da sua
elevada prontidão e competência, constituindo, igualmente, um dos mais relevantes desaﬁos que importa superar, no sentido da
consolidação e do incremento da credibilidade de todos os processos e atividades desenvolvidas. A consecução deste objetivo é
particularmente relevante para o exterior, mas também internamente, cujos temas essenciais se centram na atratividade da
organização e na cabal demonstração da sua eﬁciência operacional.
12
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Objetivos estratégicos
Os cinco objetivos estratégicos permanecem inalteráveis, assegurando a continuidade da estratégia delineada em 2019.
No entanto, da análise efetuada ao impacto da situação pandémica vivida estes ﬁcaram condicionados os respetivos graus de
consecução, motivo pelo qual se procedeu à revisão das respetivas linhas de orientação.
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OE 1 ASSEGURAR Recursos estáveis e suficientes
LINHA DE ORIENTAÇÃO REVISTA
Ÿ Dinamizar a Instituição para ser um empregador ativo, credível e moderno, construtor de competências de nível

social, educacional e proﬁssional, melhorando a atratividade do serviço militar e fortalecendo a credibilidade e a
excelência, com base no reconhecimento, na resiliência e na qualidade do Exército.
Ÿ Fortalecer os recursos distintivos do Exército, promovendo a racionalização adequada e a gestão eﬁciente,
explorando novas áreas que permitam operar em ambiente multidomínio, com novas tecnologias e que
respondam à crescente tendência para o empenhamento em operações de apoio civil, incrementando o
provimento de recursos humanos especializados em cargos críticos.

OE 2 OTIMIZAR as Capacidades Militares Terrestres
LINHA DE ORIENTAÇÃO REVISTA
Ÿ Consolidar metodologias, ferramentas e processos de decisão, contribuindo para a utilização integrada e alargada

de sistemas de informação, para agilizar o planeamento colaborativo aos diferentes níveis, simpliﬁcar processos,
partilhar informação, melhorar o controlo e reduzir o tempo de resposta.
Ÿ Potenciar as capacidades e sistemas existentes, em sincronia e coerência com a obtenção de novas valências e
equipamentos, incrementando as possibilidades de projeção com proteção e ﬂexibilidade de emprego.
Ÿ Potenciar o dispositivo de forças, a organização e o treino operacional por funções de combate.
Ÿ Melhorar a sustentação, contribuindo para a atualização e sistematização da prestação do apoio logístico real,
conforme padrões NATO ou outros de natureza similar resultantes dos acordos bilaterais ou multinacionais
estabelecidos.

OE 3 FORTALECER a Cooperação NACIONAL E INTERNACIONAL
LINHA DE ORIENTAÇÃO REVISTA
Ÿ Apoiar as autoridades nacionais na preservação do património e na melhoria das condições de segurança, bem-

estar e qualidade de vida das populações.
Ÿ Potenciar a permanente prontidão e oportuno emprego das forças terrestres no âmbito do Apoio Militar de

Emergência.
Ÿ Manter as atividades de cooperação e de manutenção da paz e segurança internacionais.
Ÿ Preservar, na máxima extensão possível, a participação da sociedade nas atividades do Exército, incorporando

audiências alvo especíﬁcas da população em atividades desenvolvidas pelas Unidades para dar a conhecer a sua
missão, as suas atividades e o seu contributo para as diferentes áreas de interesse nacional.
Ÿ Participar em atividades desenvolvidas pelas autoridades, entidades ou associações locais, regionais, nacionais
ou estrangeiras.
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OE 4 DINAMIZAR a Comunicação e a Imagem Interna e Externa
LINHA DE ORIENTAÇÃO REVISTA
Ÿ Dinamizar a estratégia de comunicação do Exército, para a promoção da elevada prontidão e competência do

Exército e da valia do seu património, com particular incidência no incremento da especialização de estruturas,
procedimentos e tecnologias de informação e comunicação, contribuindo para associar o Exército às áreas de
excelência nacionais.

OE 5 MODERNIZAR Sistemas e Infraestruturas
LINHA DE ORIENTAÇÃO REVISTA
Ÿ Incentivar o “Exército digital” promovendo a desmaterialização de processos, a digitalização e as plataformas

digitais seguras, redeﬁnindo metodologias que permitam o trabalho colaborativo, em sincronia com o universo da
Defesa Nacional.
Ÿ Contribuir para o desenvolvimento de atividades de conservação, preservação, atualização e proteção do
património à guarda do Exército.
Ÿ Contribuir para o desenvolvimento e a consolidação dos Centros de Excelência do Exército, envolvendo-os na
produção doutrinária.

15

objetivos operacionais

(restabelecidos)

Os objetivos operacionais concorrem para o cumprimento dos objetivos estratégicos e promovem a compreensão exata do que se
pretende atingir como um todo.
Resultado dos condicionamentos resultantes da COVID-19 foram emanadas orientações do Comandante do Exército que
determinaram o restabelecimento dos objetivos operacionais, bem como a redeﬁnição do conjunto de referências que contribuem para
a sua concretização.
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OE 1 ASSEGURAR Recursos estáveis e suficientes
OBJETIVOS OPERACIONAIS
OOp
1.1

DINAMIZAR o Exército como empregador ativo,
credível e moderno, construtor de competências
de nível social, educacional e proﬁssional.

REFERÊNCIAS
Ÿ Procura e divulgação de formação existente fora do Exército de âmbito Nacional e Internacional

e promoção do seu conhecimento junto de potenciais interessados.
Ÿ Promoção e divulgação da oferta educativa do Exército junto de potenciais interessados, no

Exército e no exterior (nacionais e estrangeiros).
Ÿ Reconhecimento e acreditação do Ensino e Formação.
Ÿ Formação militar e técnica, valorização das competências pessoais e organizacionais, de

proﬁssionalização, de especialização, qualiﬁcação e atualização técnica.
OOp
1.2

MELHORAR as condições legais e estatuárias do
serviço no Exército.

OOp
1.3

OTIMIZAR a obtenção e gestão de Recursos
Humanos, designadamente com o aumento do
recrutamento feminino.

Ÿ Revisão, apreciação e otimização dos estatutos e diplomas legais com interesse para o

Exército.
Ÿ Plano de ação social e de saúde militar.
Ÿ Legislação no âmbito do apoio à família, da segurança e do apoio social.
Ÿ Incentivos, regimes de contratos e formas de reinserção no mercado de trabalho.
Ÿ Divulgação do Serviço Militar, mantendo a aposta nas Redes Sociais e nos Eventos Virtuais,

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

OOp
1.4

RACIONALIZAR a obtenção e gestão de
Recursos Materiais.

dando relevância à oferta formativa certiﬁcada em áreas proﬁssionais procuradas no mercado
de trabalho e à carreira das Praças que pode abraçar fruto do alargamento do Regime de
Contrato Especial e da implementação dos Quadro Permanente de Praças do Exército.
Redução das taxas de atrição nas operações de recrutamento, alimentando a motivação que
esteve na origem da candidatura, o conhecimento sobre o Exército e a prestação do Serviço
Militar.
Priorização da retenção dos Recursos Humanos (RH), incidindo o esforço na redução do
turnover através da consolidação de formas de divulgação e incremento da atratividade do
serviço militar, nomeadamente, a decorrer da mobilidade da carreira das Praças.
Justiça e Disciplina.
Gestão administrativa, a segurança social e a assistência na doença.
Ação social, a assistência religiosa e o moral e bem-estar.
Apoio médico e o apoio psicológico, a preparação física e os desportos.
Reavaliação da gestão de RH, potenciando as normas de serviço interno das Unidades.

Ÿ Identiﬁcação de necessidades, a renovação e aquisição de novos materiais e a gestão de

projetos de reequipamento.
Ÿ Gestão do ciclo de vida dos materiais e dos equipamentos.
Ÿ Reavaliação de medidas que assegurem a manutenção de plataformas e sistemas de armas.
Ÿ Revisão do modelo em vigor referente à função logística Transporte, com foco na gestão de

frotas e no apoio a operações de apoio civil.
Ÿ Estudo e implementação do modelo de controlo do registo de material do Exército com base no

SIGDN.

OOp
1.5

OTIMIZAR e POTENCIAR a gestão de
Infraestruturas.

Ÿ Programas estruturantes no âmbito da racionalização, rentabilização, otimização, reutilização,

conversão e adaptação de infraestruturas.
Ÿ Gestão de infraestruturas, desde a recuperação, a manutenção e a conservação de

infraestruturas.
Ÿ Rentabilização e diversiﬁcação de fontes de ﬁnanciamento especíﬁcas.
Ÿ Avaliação dos Modelos de Gestão de Infraestruturas em consonância com o desenvolvimento

de capacidades, com foco na recuperação de eventuais atrasos veriﬁcados.

OOp
1.6

OTIMIZAR a obtenção e gestão de Recursos
Financeiros.

Negociação e gestão orçamental e ﬁnanceira.
Processamento de abonos.
Inspeção e auditoria ﬁnanceira e patrimonial.
DCCR e os processos de reajustamento e negociação da Lei de Programação Militar e da Lei
de Infraestruturas Militares.
Ÿ Diversiﬁcação de fontes de investimento.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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OE 2 OTIMIZAR as Capacidades Militares Terrestres
OBJETIVOS OPERACIONAIS
OOp
2.1

OOp
2.2

OOp
2.3

OTIMIZAR as forças e o pessoal treinado e
certiﬁcado considerando os vetores de
desenvolvimento das capacidades e as funções
de combate.

OTIMIZAR o treino de âmbito conjunto e
combinado.

POTENCIAR capacidades para a pluralidade de
missões.

REFERÊNCIAS
Ÿ Consolidação da sincronia dos vetores de desenvolvimento na ediﬁcação de capacidades.
Ÿ Incremento da organização e articulação das forças de acordo com as funções de combate.
Ÿ Consolidação da sincronia das ações de formação, de instrução, de treino, de qualiﬁcação e

requaliﬁcação de pessoal.
Ÿ Garantia das ações de certiﬁcação de pessoal e de forças.
Ÿ Potenciar os Exercícios no Exército.
Ÿ Reajustamento do Plano Integrado de Treino Operacional do Exército (PITOP), para as Forças

Nacionais a destacar e para satisfação dos compromissos internacionais do curto/médio prazo
no âmbito Multilateral e Bilateral.
Ÿ Adequação dos exercícios do Exército de âmbito conjunto e combinado, quer sejam em
Território Nacional ou fora deste, no sentido de melhorar a interoperabilidade do Exército e a
experiência pelo treino com forças congéneres.
Ÿ Adaptação do treino para todo o espectro das operações, incluindo o AME.
Ÿ Flexibilização das Unidades geradoras de forças para a dualidade de emprego das

capacidades.
Ÿ Reavaliação do dispositivo de forças do Exército, considerando a tendência de incremento das

missões de apoio civil e a inerente responsabilidade territorial.
Ÿ Elaboração de planos de recuperação de atrasos e reposição do ritmo de ediﬁcação de projetos

militares e fornecimento dos respetivos meios.
OOp
2.4
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Ÿ Processos relacionados com as funções logísticas, em apoio da Componente Fixa do Exército

CONSOLIDAR processos logísticos.

e a sustentação da Componente Operacional do Sistema de Forças em missões internacionais
ou em ações de cooperação e de apoio a nível nacional.
Ÿ Reavaliação do modelo logístico do Exército, com especial foco na segregação de níveis e
funções de execução logística e na adaptação do sistema logístico do Exército,
salvaguardando o incremento de ações de apoio às missões de apoio civil.

diretiva intercalar do exército | 2021

OE 3 FORTALECER a Cooperação NACIONAL E INTERNACIONAL
OBJETIVOS OPERACIONAIS
OOp
3.1

MAXIMIZAR o empenhamento do Exército nas
ações de apoio à população, às autoridades
nacionais e na preservação do património
nacional.

OOp
3.2

PROMOVER a disponibilidade e participação do
Exército na produção de um ambiente de
segurança e estabilidade no plano internacional.

OOp
3.3

MANTER um apoio Institucional à rede de
parceiros do Exército de âmbito histórico, cultural,
académico, cientíﬁco, ambiental e desportivo.

REFERÊNCIAS
Ÿ Rentabilização da prontidão e eﬁcácia no âmbito da projeção, emprego, comando e o controlo e

sustentação de capacidades no âmbito da participação do Exército em ações de cooperação e
apoio a autoridades nacionais.
Ÿ Satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações.
Ÿ Salvaguarda da proteção das pessoas e bens.
Ÿ Revisão dos planos do Exército com foco na capacidade de apoiar ações de apoio civil, no
levantamento e prontidão de forças e meios com maior probabilidade de utilização
operacional.
Ÿ Preservação das oportunidades de emprego, comando e o controlo e sustentação de

capacidades no âmbito da participação do Exército em missões internacionais no quadro das
Organizações Internacionais, no exterior do Território Nacional.
Ÿ Garantia da prontidão das capacidades terrestres afetas à salvaguarda da vida e dos
interesses nacionais.
Ÿ Sustentação das ações da componente terrestre no plano da cooperação no domínio da
defesa.
Ÿ Reavaliação do contributo do Exército para o emprego de forças e meios no âmbito do
contributo para a politica externa, com foco na relevância estratégica da participação do
Exército nos compromissos internacionais assumidos.
Ÿ Cooperação nos diversos âmbitos, quer seja a nível internacional (bilateral e multilateral) ou

nacional, com vista à criação de parcerias e conﬁança mútua que contribuam para o
desenvolvimento dos recursos e do património do Exército.
Ÿ Cooperação com audiências alvo especíﬁcas (políticas, académicas, empresariais, cientíﬁcas,
ou relacionadas com a juventude, género, ambiente, etc.) em atividades do Exército,
proporcionando uma experiência militar, ou o contacto e/ou o aprofundamento do
conhecimento da organização, do seu funcionamento e da sua utilidade e cultura, em território
nacional ou no estrangeiro.
Ÿ Proporcionar o contacto e uma experiência militar no Exército (experiência ajustada à faixa
etária da população e ao interesse respetivo) a militares, ex-militares e demais cidadãos que se
encontrem em território nacional ou no estrangeiro, com vista a criar ou fortalecer um vínculo
que se pretende duradouro ao longo de gerações entre o Exército e a sociedade.
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OE 4 dinamizar a Comunicação e a Imagem Interna e Externa
OBJETIVOS OPERACIONAIS

REFERÊNCIAS
Ÿ Implementação das iniciativas previstas na Estratégia do Sistema de Comunicação do

OOp
4.1

REFORÇAR a Perceção Positiva do Exército.

OOp
4.2

GARANTIR o Controlo, a Segurança, a Qualidade
e a Igualdade.

Exército, designadamente para:
- Melhoria da imagem institucional do Exército, através da abertura e proximidade às
populações e da divulgação das suas múltiplas atividades.
- Maximização do uso da comunicação para potenciar a obtenção de Recursos Humanos.
- Incremento da capacidade e a eﬁcácia comunicacional em situações de crise.
- Modernização e eﬁciência crescente na utilização dos meios de comunicação,
reforçando a utilização das plataformas digitais.
- Otimização da estrutura funcional do Sistema de Comunicação do Exército.
- Incremento da relevância do Exército nos órgãos de comunicação social.
- Aumento e diversiﬁcação do número de parcerias estratégicas.
Ÿ Integração na Estratégia do Sistema de Comunicação do Exército das Lições Identiﬁcadas /
Lições Aprendidas das ações efetivadas no contexto da situação pandémica COVID-19.

Ÿ Controlo e inspeção global e setorial, com vista à avaliação do cumprimento das leis e

regulamentos em vigor.
Ÿ Prevenção e investigação de acidentes com vista a evitar danos ou perdas humanas e/ou
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

OOp
4.3

DINAMIZAR a demonstração da eﬁciência
operacional.

materiais.
Evitar a diminuição do valor dos recursos patrimoniais do Exército.
Segurança militar.
Inspeção e a gestão da qualidade.
Garantia da igualdade do género e a prevenção da corrupção.

Ÿ Ações de divulgação da incorporação e ativação de novas tecnologias, sistemas e

equipamentos decorrentes dos investimentos nas capacidades terrestres.
Ÿ Ações de divulgação dos meios permanentes dedicados à atividade operacional.
Ÿ Ações mediáticas de operações e exercícios através do acompanhamento dos Orgãos de

Comunicação Social.
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OE 5 MODERNIZAR Sistemas e Infraestruturas
OBJETIVOS OPERACIONAIS
OOp
5.1

EXPLORAR as tendências e evoluções genéticas,
organizacionais e operacionais no âmbito
Nacional e Internacional.

REFERÊNCIAS
Ÿ Participação em grupos e fora nacionais e internacionais no âmbito da análise de tendências

genéticas, organizacionais e operacionais.
Ÿ Deﬁnição de objetivos, estratégias e desenvolvimento de planos e programas de médio e de

longo prazo.
Ÿ Análise prospetiva da estratégia militar terrestre conjugada com a visão prospetiva do Exército

2035.
Ÿ Reavaliação da metodologia de ediﬁcação e avaliação de capacidades militares e de gestão de

projetos, com foco na abordagem de todos os seus vetores de desenvolvimento.

OOp
5.2

APERFEIÇOAR processos e sistemas de
informação.

OOp
5.3

REFORÇAR a Investigação, Desenvolvimento e
Inovação como catalisador de um Exército
moderno.

OOp
5.4

INTENSIFICAR o culto do património histórico,
cultural, intelectual, cientíﬁco, do conhecimento,
ambiental e desportivo do Exército.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Incremento da introdução de metodologias de desmaterialização e digitalização de processos.
Intensiﬁcação do recurso a ferramentas de apoio à decisão (Business Intelligence).
Desenvolvimento de um Sistema de Informação Individual online do Exército (SIIE).
Promoção da desmaterialização de processos, a digitalização e as plataformas digitais
seguras, redeﬁnindo metodologias que permitam e potenciem o trabalho colaborativo.

Ÿ Deﬁnição das novas orientações para a Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) para o

triénio 19-21.
Ÿ Incremento das sinergias entre a IDI e a ediﬁcação de capacidades, no plano nacional e no

plano das novas oportunidades que se geram nas organizações internacionais de IDI (STO e
EDA).
Ÿ Gerar massa crítica no seio do Exército e em articulação com os centros de IDI das Forças
Armadas.
Ÿ Incorporação e participação dos Centros de Excelência e de Competências do Exército em
projetos IDI, relacionados com tecnologias emergentes e disruptivas.
Ÿ Estudo e avaliação da possibilidade de operacionalizar a implementação do Polo Tecnológico
do Exército como instrumento principal da excelência no âmbito da inovação e tecnologia com
ﬁns militares.
Ÿ Desenvolvimento de políticas e doutrina do Exército e harmonização nacional com as Alianças

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

a que Portugal pertence. Gestão da informação, do conhecimento e as lições aprendidas no
Exército.
Desenvolvimento do património histórico, cultural, técnico e cientíﬁco.
Elaboração de manuais e publicações do Exército.
Gestão e a preservação documental e audiovisual com interesse para o Exército.
Preservação e a restauração do património do Exército.
Defesa e a salvaguarda do património do Exército.
Proteção e a gestão ambiental.
Projeção e divulgação dos valores do Exército.
Reforço do uso da tecnologia digital na dinamização da comunicação, da imagem do Exército e
da promoção da História e Cultura.
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Linhas de Orientação 2021
Estratégia Militar Terrestre

LO 1

Reavaliar internamente o dispositivo de forças do Exército, designadamente o modelo de apoio logístico, considerando
a crescente tendência de participação do Exército nas missões de apoio civil. Externamente, sublinhar a relevância
estratégica da participação do Exército nos compromissos internacionais assumidos no âmbito da ONU, NATO, UE e
CPLP, bem como organizações multilaterais e acordos bilaterais.

Treino e Emprego Operacional

LO 2

Reajustar o Plano Integrado de Treino Operacional, para as Forças Nacionais a destacar no âmbito da NATO, UE, ONU,
CPLP, de âmbito Multilateral e Bilateral, e revisitar os planos de contingência, nomeadamente o PAMEEX, destacando
o levantamento e prontidão de forças e meios com maior probabilidade de utilização operacional nas operações de
apoio civil.

Capacidades Militares

LO 3

Reajustar os planos de ediﬁcação e implementação dos Projetos da LPM e da LIM e revisitar a metodologia de
ediﬁcação e avaliação de capacidades militares, tendo em vista a recuperação de atrasos e reposição do ritmo de
ediﬁcação de projetos militares e o fornecimento dos respetivos meios.

Recursos

LO 4

Com especial ênfase na Retenção dos Recursos Humanos, incidir o esforço na redução do turnover através da
consolidação de formas de recrutamento digital e incremento da atratividade do serviço militar no Exército decorrente
do modelo de Carreira de Praças.
Promover a qualidade de vida no trabalho, otimizando a conciliação dos interesses da Instituição com a expectativa dos
militares, nomeadamente através da elaboração de normas de serviço nas U/E/O.
Realocar os Recursos Financeiros através da revisão do Plano de Atividades 2020, e otimizar prioridades nos
Processos Administrativos e Financeiros.
No âmbito dos Recursos Materiais, Serviços e Transportes, reavaliar medidas no âmbito das funções logísticas de
manutenção e transporte. Reavaliar o plano de distribuição de fardamento e novos equipamentos, da prestação de
serviços e do modelo de alimentação no Exército, incrementando a sua capacidade de confeção e distribuição, no
apoio normal e no cumprimento de missões de apoio civil.
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Comando e Controlo / Comunicações e Sistemas de Informação

LO 5

Incentivar o “Exército Digital” através da promoção de plataformas digitais seguras e da redeﬁnição de metodologias
que permitam o trabalho colaborativo.
Garantir equipamentos de SIC-Op e o SIC-T necessários ao emprego de meios terrestres nas operações de apoio civil.

Segurança

LO 6

Assegurar, através de medidas ativas e passivas de segurança, a salvaguarda do potencial humano e dos recursos
materiais do Exército. Promover a formação e divulgação de medidas de segurança militar.

Lições Identiﬁcadas / Lições Aprendidas

LO 7

Promover a recente Partilha de Experiências e de Lições Identiﬁcadas em trabalho não presencial.

Bilaterais / Multilaterais

LO 8

Reativar e reprogramar a participação do Exército no âmbito do relacionamento bilateral e multilateral, estabelecendo
prioridades e propondo ajustamentos aos planos Anuais e Plurianuais de ação externa no domínio militar.

Comunicação Estratégica

LO 9

Acelerar o processo de implementação das iniciativas previstas e de revisão da Estratégia do Sistema de Comunicação
do Exército em vigor, com foco na promoção da elevada prontidão e competência do Exército.

Ensino

LO 10

Assegurar a adaptação dos sistemas de ensino do Exército às novas dinâmicas do Ensino Secundário e Superior,
adaptando a formação militar e comportamental, assegurando a qualidade de formação dos líderes militares.
Iniciar / Planear o ensino de matérias inerentes ao apoio militar do Exército às operações de apoio civil.
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Atividades Inspetivas

LO 11

Reajustar o plano de atividades inspetivas no sentido de assegurar a monitorização das ações que mitiguem os riscos e
impactos da situação pandémica e permitam assegurar o controlo das atividades mais relevantes.
Antever atividades inspetivas em aspetos emergentes com eventual impacto no Exército.

Atividades Históricas e Culturais

LO 12

24

Reforçar o uso da vertente digital na dinamização da comunicação e imagem do Exército, robustecendo desta forma a
interação com o público em geral.
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covid-19 | apoios a entidades civis
2 587 entidades de 277 municípios

Distribuição de
Refeições aos Sem-abrigo

Centro de Apoio Militar COVID-19
Estruturas de Apoio de Retaguarda (Coimbra e Évora)
Apoio Sanitário

Descontaminações
e Desinfeções

Segurança

Alojamento em
Infraestruturas Militares

Ações de
Sensibilização

Apoio Logístico
em Transportes

Rastreios
Epidemiológicos

Distribuição de
Equipamentos de Proteção
Individual e de Solução
Antissética de Base Alcoólica
Apoio
Geoespacial

Cedência e montagem
de Tendas e Camas

Produção de Desinfetante
Armazenamento de Artigos da
Reserva Estratégica de Medicamentos
e de Equipamentos de Proteção Individual
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Intervenção
Psicológica
Testes à COVID-19
Produção de Descontaminante
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TIPO DE APOIO

Melgaço

Valença

Descontaminação | 12
de Infraestruturas

Descontaminação
de Viaturas de Emergência

Chaves
Valpaços

Ponte de Lima

| 384
| 740

Barcelos
Póvoa de Varzim
Vila do Conde
Matosinhos

Desinfeção | 7
de Infraestruturas

Apoio Sanitário
inclui CAM COVID-19 | 492 Doentes
Testes à COVID-19 | 11 741

Porto
Vila Nova de Gaia
Gondomar
Espinho

Intervenção Psicológica

Penaﬁel

Valongo
S.M.Feira

Ovar
Oliveira de Azeméis
Aveiro
Ilhavo

Distribuição de Refeições | 106 365
Produção de Desinfetantes | 224 ton
Armazenamento da REM-EPI
Tendas | 82
Camas (diferentes tipologias) | 4 495

Marinha Grande
Nazaré

Transportes
Caldas da Rainha

Bombarral
Lourinhã
Torres Vedras
Alenquer
Mafra
Sintra

Reserva Estratégica de Medicamentos
e Equipamentos de Proteção Individual
Lisboa

Oeiras

Vimioso
Alijó

Mogadouro

Vila Real
Sabrosa

Torre de Moncorvo

Viseu
Mangualde
Vouzela

Castanheira de Pêra
Pedrogão Grande
Castelo Branco

Alvaiázere
Alcanena

Macedo de
Cavaleiros

Arganil

Coimbra
Penela
Leiria

Alojamento (em infraestruturas militares)

Bragança

Lamego
Resende
São Pedro do Sul

São João
da Madeira
Sever do Vouga
Estarreja
Lousã

Oliveira do Bairro

Figueira da Foz

Apoio Geoespacial

Vila Pouca
Vila Verde de Aguiar
Braga
Guimarães
Vizela
Paços de
Ferreira
Santo Tirso
Paredes

Viana do Castelo

Torres Novas
Tomar

Abrantes
Gavião

Marvão
Constância
Vila Nova da Barquinha
Entroncamento
Chamusca
Santarém
Monforte
Alpiarça
Avis
Almeirim
Sousel
Campo Maior
Salvaterra de Magos
Estremoz
Arruda dos Vinhos
Elvas
Arraiolos
Benavente
Redondo
Vila Franca
Vila Viçosa
de Xira
Alandroal
Vendas Novas
Évora
Montemor-o-Novo
Reguengos de Monsaraz
Viana do Alentejo

Povoação
Ponta Delgada

Câmara
de Lobos

Grândola

Moura

Santiago do Cacém

Serpa

São Brás de Alportel
Lagos

Dados referidos a 31JAN21

Castro Marim

Funchal

Tavira
Faro
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TIPO DE APOIO (continuação)
Ações de Sensibilização | 2 378
de boas práticas higiénico-sanitárias

Distribuição de EPI | 474
e gel desinfetante
Estabelecimentos de Ensino | 522
Estabelecimentos Prisionais | 48
e Centros Educativos
Pousadas da Juventude | 13
Estruturas Residenciais | 1 804
para Idosos
Municípios | 270

LEGENDA
Ação de sensibilização
de boas práticas higiénico-sanitárias

Distribuição de EPI
e gel desinfetante
Ambos
Dados referidos a 31JAN21
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TIPO DE APOIO (continuação)
Rastreios Epidemiológicos
Inquéritos | 82 702
Contatos | 173 244
Militares Empenhados | 311

16

ACES apoiados

80

Municípios abrangidos

20

Equipas empenhadas

311

Militares empenhados

INQUÉRITOS

CONTATOS

58 116

112 712

ARS Norte

1 007

3 548

ARS Centro

20 897

51 810

ARS Lisboa e Vale do Tejo

1 260

1 872

SRS Açores

1 422

3 302

SRS Madeira

82 702

173 244

Total Nacional

Dados referidos a 31JAN21
ARS - Administração Regional de Saúde | SRS - Secretaria Regional de Saúde | ACES - Agrupamento de Centros de Saúde
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Tarefas prioritárias de CURTO PRAZO
1.º semestre 2021

30

diretiva intercalar do exército | 2021

X

Elaborar uma avaliação e inerentes propostas
sobre eventuais adaptações a fazer ao Dispositivo
de Forças do Exército, considerando o incremento
das missões de apoio civil e inerentes
responsabilidades territoriais.

Conceito para adaptação do Sistema de Forças e
Dispositivo do Exército, em resposta às operações
de apoio civil.

X

X

X

X

X

Prospetivar a Estratégia Militar Terrestre (EMT)
2020/2035, conjugada com a visão prospetiva do
Exército para 2035.

Visão do Exército 2035 +.

X

X

X

X

X

Preparar contributo do Exército referente ao
emprego de forças e meios no âmbito da Política
Externa para 2022-2024, com prospetiva
2025-2026.

Plano de empenhamento externo do Exército
2022-2024, com prospetiva 2025-2026.

X

Propor a reformulação da estrutura e dispositivo
ﬁnanceiro do Exército.

Estudo de impacto da reformulação da Estrutura e
dispositivo ﬁnanceiro do Exército.

X

X

X

X

X

Efetuar a revisão dos Planos de Contingência do
Exército, nomeadamente do PAMEEX, de modo a Planos de Contingência do Exército e do PAMEEX.
integrar as LA / LI da situação pandémica COVID19.

X

X

X

X

X

Implementar a revisão dos Planos de Contingência
do Exército, nomeadamente do PAMEEX, de modo Plano de implementação dos Planos de
Contingência do Exército e do PAMEEX.
a integrar as LA / LI da situação pandémica
COVID19.

X

X

X

X

X

Efetuar a avaliação dos principais módulos e forças
Proposta para a adaptação dos módulos de duplo
para emprego em operações de apoio civil,
uso para assegurar a capacidade de resposta do
evidenciando eventuais necessidades de material,
Exército para missões de apoio civil.
treino e organização a alterar.

X

X

X

X

X

IGE

Conceito para o empenhamento externo do
Exército, com prospetiva a 4 anos.

EME

Elaborar Conceito para o contributo do Exército
referente ao emprego de forças e meios no âmbito
da politica externa.

DHCM

X

DFin

CmdPess

X

DE

CmdLog

X

DCSI

CFT

Estudo do impacto no nível de ambição do SFN
existente face ao aprovado.

Entregável

AM

Efetuar uma avaliação comparativa do Sistema de
Forças do Exército existente face ao SF 2014
aprovado e os consequentes impactos no nível de
ambição deﬁnido.

Tarefa

GabCEME

Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas prioritárias de curto prazo - 1.º semestre 2021

LO 1: Estratégia Militar Terrestre

X

X

X

X

X

X

LO 2: Treino e Emprego Operacional

X

X Entidade Primariamente Responsável

31

X

Implementar o Polo Tecnológico do Exército como
instrumento principal da excelência no âmbito da
inovação e tecnologia com ﬁns militares.

Plano de implementação do Polo Tecnológico do
Exército.

X

X

X

Efetuar a avaliação do modelo de gestão de
projetos.

Plano de trabalho referente à nova estrutura e
modelo de gestão de projetos.

X

X

X

Incrementar a qualidade, a automatização e a
conﬁabilidade da informação referente à execução
dos projetos da LPM, com recurso a Business
Intelligence, possibilitando um melhor controlo e
monitorização a nível dos PMO.

Criação de novos Dashboards para
acompanhamento da execução dos projetos da
LPM.

X

X

X

LO 3: Capacidades Militares

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LO 4: Recursos
Promover junto do MDN a implementação de
medidas que incrementem o tempo de permanência
nas ﬁleiras, e reduzam o burnout das Praças,
designadamente a instituição do RCE e a
Estudo para a formalização do estabelecimento do
aprovação do Modelo de Carreira de Praças do
RCE e Modelo da Carreira de Praças.
Exército;
Na execução das suas atribuições, o EME, CFT e
OCAD conﬁram a primeira prioridade à retenção
dos efetivos, nomeadamente as Praças.
Rever o conceito para o sistema de transportes do
Exército, incluindo o apoio às operações de apoio Conceito de Sistema de Transportes do Exército.
civil.

X

X

X

X

Desenvolver, através do projeto I&D «Employer
Branding: o Exército Espelhado nos seus
Candidatos», uma percepção positiva no mercado
de trabalho da prestação do serviço militar no
Exército.

Relatório sobre os fatores de atratividade que
contribuem para a retenção dos militares nas
ﬁleiras.

X

Avaliar os Fatores Psicossociais no Exército.

Relatório sobre os Fatores Psicossociais no
Exército.

X

X Entidade Primariamente Responsável
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X

X

X

IGE

X

GabCEME

Plano de Aquisições LPM 2021.

EME

Atualizar Plano Aquisições LPM 2021 de acordo
com plano de recuperação de atrasos e reposição
do ritmo de ediﬁcação de projetos militares e
fornecimento dos respetivos meios.

AM

X

DFin

X

Proposta de metodologia de ediﬁcação e avaliação
de capacidades.

Entregável

DHCM

DCSI

X

Propor a metodologia de ediﬁcação e avaliação de
capacidades militares, com foco na abordagem de
todos os seus vetores de desenvolvimento,
sincronizando a referida revisão com a Estratégia
Militar Terrestre.

Tarefa

DE

CmdLog
X

CFT

CmdPess

Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas prioritárias de curto prazo - 1.º semestre 2021
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IGE

EME

GabCEME

DHCM

DFin

DE

DCSI

CmdPess

CmdLog

Entregável

AM

Tarefa

CFT

Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas prioritárias de curto prazo - 1.º semestre 2021

LO 4: Recursos
Elaborar Plano de Acolhimento e Integração dos
Recrutas à prestação do Serviço Militar.

Plano de Acolhimento e Integração dos Recrutas à
prestação do Serviço Militar.

X

Conceder assistência em primeiros socorros
psicológicos em situações em que ocorram
Incidentes Críticos.

Relatório sobre a assistência em primeiros socorros
psicológicos prestados no 1º semestre de 2021.

X

Realizar Concertos Musicais – Recrutamento.

Relatório de impacto da realização de Concertos no
recrutamento de militares.

X

Normalizar procedimentos relativos à atribuição do
Norma de Autoridade Técnica.
Suplemento de Residência.

X

Normalizar procedimentos relativos à atribuição de
subsídio por morte, subsídio de funeral e reembolso Norma de Autoridade Técnica.
despesas de funeral.

X

Normalizar os processos de Averiguações por
Acidente ou Doença - Instrução dos Processos por Norma de Autoridade Técnica.
Doença Proﬁssional.

X

Normalizar procedimentos relativos aos Processos
de Averiguações por Acidente ou Doença - Direito
Norma de Autoridade Técnica.
de Regresso das Despesas Suportadas pelo
Exército.

X

Publicar artigos cientíﬁcos em publicações de
referência.

Publicação de 2 artigos cientíﬁcos.

X

Rever o modelo de serviço militar no Exército,
incluindo o modelo de carreira de Oﬁciais,
Sargentos e Praças RV/RC.

Memorando com contributos para o Modelo de
Serviço Militar.

X

Avaliar as medidas implementadas com vista ao
incremento da retenção, efetuar correções e
identiﬁcar novas medidas.

Relatório sobre as medidas implementadas e
proposta de novas medidas a implementar.

X

X

Analisar as situações funcionais para a prestação
de SM em RCE.

Proposta de contributos para proposta de despacho
sobre a prestação de SM em RCE.

X

X

X

X

Analisar a operacionalização da criação do Quadro Proposta de contributos para o Modelo de Serviço
Permanente de Praças do Exército.
Militar.
Implementar o modelo de Gestão de cargas nas
U/E/O.

Plano de implementação do modelo para a gestão
de cargas nas U/E/O.

X

X

X

X

X Entidade Primariamente Responsável
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Operacionalizar o modelo do serviço de
alimentação no Exército.

Modelo do serviço de alimentação no Exército
implementado.

Modelo concetual e normativo para a gestão da
Rever o modelo de gestão da cadeia de
cadeia de abastecimentos de artigos da Classe V
abastecimentos de artigos da Classe V no Exército.
no Exército.
Promover a formação dos militares a empenhar nas
operações de apoio à ANEPC, INCNF e Câmaras
Municipais, designadamente, prevenção, vigilância
Proposta das ações de formação em apoio à
móvel, deteção, intervenção em fogo nascente,
rescaldo e vigilância pós-incêndio ﬂorestal, abertura ANEPC, ICNF e Câmaras Municipais.
de aceiros, ações de gestão de combustível das
matas nacionais ou administradas pelo Estado e
patrulhamento das ﬂorestas.
Elaborar um estudo com vista ao levantamento de
Estudo sobre novas Áreas de Ensino, Formação e
novas Áreas de Ensino, Formação e Treino
Treino.
associadas às novas tecnologias e à capacidade
para operar em diferentes domínios.

X

X

X

X

Elaborar um estudo sobre o provimento dos cargos
Estudo sobre provimento de cargos chave.
chave dos QO relativos às capacidades críticas.

X

X

Elaborar um estudo que permita maximizar a
disponibilidade de Recursos Humanos
Estudo sobre Recursos Humanos especializados
especializados em CSI para as áreas dos Sistemas
em CSI.
CSI, da Segurança CSI, Ciberdefesa e da
Segurança da Informação.

X

X

Elaborar um estudo para avaliar a necessidade de
adequar o plano de manutenção no Exército e
otimizar os recursos disponíveis para o reforço da
manutenção.

Proposta de adequação do Plano de Manutenção.

X

X

X

X

Normalizar os procedimentos relativos à elaboração
Normas de Autoridade Técnica.
de Autos de Material.

X

Estabelecer critérios e modalidades de ação para Ÿ Proposta de critérios e modalidades de ação para
os modelos de gestão de Infraestruturas de modo a os modelos de gestão de Infraestruturas.
Ÿ Plano de recuperação de atrasos na
recuperar eventuais atrasos veriﬁcados na sua
recuperação/construção de IE.
implementação.

X

Implementar a associação do Cargo Orgânico à
Descrição Funcional.

Plano de implementação dos descritivos de cargo
no Exército.

Participar na reavaliação os conteúdos
programáticos e os referenciais de curso,
Proposta de conteúdos programáticos e
considerando a crescente tendência de participação
referenciais de curso.
do Exército nas operações de apoio civil e a
importância da igualdade de género.
X Entidade Primariamente Responsável
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IGE

X

LO 4: Recursos
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X

EME

X

DFin

X

DHCM

X
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X
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CmdLog

CmdPess

Entregável

AM

Tarefa

CFT

Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas prioritárias de curto prazo - 1.º semestre 2021

diretiva intercalar do exército | 2021

IGE

EME

GabCEME

DHCM

DFin

DE

DCSI

CmdPess

CmdLog

Entregável

AM

Tarefa

CFT

Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas prioritárias de curto prazo - 1.º semestre 2021

LO 5: C2/CSI
Atualizar a Estrutura de Proteção de Dados do
Exército.

Estrutura de Proteção de Dados do Exército
atualizada.

X

Aprovar o Manual de Procedimentos de Proteção
de Dados Pessoais do Exército.

Manual de Procedimentos de Proteção de Dados
Pessoais do Exército.

X

Homologar as listas de veriﬁcação para as
Auditorias de Proteção de Dados.

Listas de veriﬁcação para as Auditorias de Proteção
de Dados.

X

Revitalizar o Sistema de Informações do Exército /
Função de Combate Informações.

Realização de um Workshop para identiﬁcação do
“estado da arte” e levantamento de propostas de
ações.

X

X

X

Norma de Autoridade técnica
Normalizar o acesso remoto de plataformas digitais
Ÿ Políticas e procedimentos para acesso remoto à
à RDE.
RDE.
Incrementar a cultura de Segurança na utilização
da RDE.

Plano de sensibilização para a segurança digital no
Exército.

X

X

X

X

X

X

X

X

Ÿ Disponibilização da Aplicação de Gestão de

Licenças de Férias;
Desmaterializar processos administrativos.

Ÿ Implementação do Portal da Formação;
Ÿ Disponibilização da Aplicação de registo em SIG

X

X

X

X

X

X

do SITVIAT;
Ÿ Disponibilização da Aplicação de registo
acidentes em serviço.
Expandir o domínio Classiﬁcado da RDE.

Implementação do domínio Classiﬁcado no
GabCEME, GabVCEME e EME.

X

Ÿ Publicação do anúncio do concurso internacional

Adquirir Módulos de Comunicações SIC-T.

(NATO);

X

Ÿ Lançamento do concurso;
Ÿ Receção de propostas.

X

Integrar os meios táticos de Ciberdefesa nas
atividades de treino operacional do Exército.

Participação do módulo tático CIRC no exercício
ORION.

X

X

Contribuir para ediﬁcação da capacidade de
Ciberdefesa do Exército.

Conceito de emprego da capacidade de
Ciberdefesa no Exército.

X

X

X

X

X Entidade Primariamente Responsável
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Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas prioritárias de curto prazo - 1.º semestre 2021

LO 6: Segurança
Dinamizar as medidas previstas no Programa de
Educação e Consciencialização em Segurança
Militar do Exército (PECOSME).

Plano para a Dinamização das PECOSME.

X

X

LO 7: Lições identiﬁcadas / Lições Aprendidas
Efetuar a revisão da Diretiva nº 180/CEME/16 –
Capacidade de Lições Aprendidas do Exército.

Proposta de nova diretiva da Capacidade de Lições
Aprendidas do Exército.

X

LO 8: Bilaterais/Multilaterais
Elaborar estudo para aplicação do Conceito de
Ação Externa no Domínio Militar ao Exército.

Conceito de Ação Externa no Domínio Militar a
aplicar no Exército.

Elaborar plano de implementação do Conceito de
Ação Externa no Domínio Militar ao Exército.

Plano de Implementação de Ação Externa no
Domínio Militar a aplicar no Exército.

Elaborar um Plano revisto e ajustado aos
condicionalismos para a cooperação e
relacionamento bilateral.

Plano para a cooperação e relacionamento
bilateral.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LO 9: Comunicação Estratégica
Plano de operacionalização do “Processo de
Implementar o modelo de monitorização, pesquisa
Monitorização, Pesquisa e Análise”, do Sistema de
e análise do Sistema de Comunicação do Exército.
Comunicação do Exército.

X

Elaborar o Plano de Melhorias para o Sistema de
Comunicação do Exército.

Plano de Melhorias para o Sistema de
Comunicação Exército.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaborar o Plano de Comunicação do Exército,
integrando os Planos de Comunicação Setoriais.

Plano de Comunicação Exército.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaborar o Manual de Identidade Visual do Exército. Manual de Identidade Visual do Exército.

X

LO 10: Ensino
Elaborar os Planos de Formação para docentes e
Técnicos de Laboratório.

Plano de Formação para docentes e Técnicos de
Laboratório.

Acreditar os Novos Ciclos de Estudos da Academia Submissão do Processo de acreditação dos novos
ciclos de estudos da AM.
Militar junto da A3ES (PAPNCE).

X Entidade Primariamente Responsável
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X

X
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Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas prioritárias de curto prazo - 1.º semestre 2021

LO 10: Ensino
Relatório de follow-up do Mestrado em Liderança:
Pessoas e Organizações.

X

Relatório de follow-up do Mestrado Integrado em
Engenharia Militar.

X

Relatório de follow-up do Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrotécnica Militar.

X

Relatório de follow-up do Mestrado Integrado em
Engenharia Mecânica Militar.

X

Relatório de follow-up do Mestrado Integrado em
Ciências Militares, na especialidade de Segurança
(GNR).

X

Efetuar revisão dos estatutos do CINAMIL.

Estatutos do CINAMIL revistos.

X

Estabelecer agenda para a investigação da AM.

Agenda de investigação da AM.

X

Elaborar Regulamento da Propriedade intelectual.

Regulamento da Propriedade Intelectual.

X

Elaborar Regulamento de Bolsas de Investigação
da Academia Militar.

Regulamento de Bolsas de Investigação da
Academia Militar.

X

Efetuar revisão das Normas de Investigação e
Desenvolvimento do Exército (NIDEX).

Proposta de Normas de Investigação e
Desenvolvimento do Exército revistas.

X

Acreditar os Ciclos de Estudos em Funcionamento
da Academia Militar junto da A3ES (ACEF).

X

X

LO 11: Atividades Inspetivas
Implementar o Programa Anual de Inspeções do
Exército 2021.

Relatórios das inspeções.

X

Executar as inspeções extraordinárias que sejam
determinadas por S. Exa. o GEN CEME.

Relatórios das inspeções extraordinárias.

X

LO 12: Atividades Históricas e Culturais
Rever o Plano de eventos culturais do Exército,
identiﬁcando os mais signiﬁcativos e adequados à
capitalização da imagem do Exército.

Plano de atividade cultural do Exército para 2021.

X

X

X Entidade Primariamente Responsável
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LO 12: Atividades Históricas e Culturais
Exposição “170 anos da Escola do Exército na
Bemposta”.

X

Valorizar o potencial museológico da AM localizado Proposta de Pré-projecto museológico da AM Amadora e Guião Expositivo.
no Polo da Amadora.

X

Projetar o Potencial Histórico e Cultural como um
ativo de valor para a AM e para o Exército.

Dinamizar o Conhecimento do património histórico
e cultural junto da sociedade civil.

X Entidade Primariamente Responsável
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Visitas ao Património Histórico e Cultural, às
Exposições, Palácio e Capela.

X

IGE

GabCEME

EME
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CmdPess

Entregável

AM

Tarefa

CFT

Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas prioritárias de curto prazo - 1.º semestre 2021

diretiva intercalar do exército | 2021

Tarefas de CONTINUIDADE
2.º semestre 2021

39

EME

GabCEME

X

X

X

Elaborar uma avaliação e inerentes propostas
sobre eventuais adaptações a fazer ao dispositivo
de forças do Exército, considerando o incremento
das missões de apoio civil e inerentes
responsabilidades territoriais.

Conceito para adaptação do Sistema de Forças e
Dispositivo do Exército, em resposta às operações
de apoio civil.

X

X

X

X

X

Rever o Sistema Logístico do Exército,
considerando ensinamentos anteriores e lições
referentes à necessidade de apoio às missões de
apoio civil, identiﬁcando "linhas de ação a seguir"
para a sua implementação.

Proposta de Sistema Logístico do Exército.

X

X

X

Efetuar a revisão do Plano Integrado de Treino
Operacional (PITOP) do Exército, propondo
Proposta de adaptação do PITOP.
reajustamentos que permitam repor a prontidão das
forças do Exército.

X

X

X

Efetuar a revisão do Plano de missões ao
estrangeiro 2021 (PME21) do CFT, propondo
reajustamentos que permitam garantir
oportunidades de treino combinado com as forças.

Proposta de ajustamento do PME21.

X

Implementar a proposta para a adaptação
dos módulos de Apoio Militar de Emergência para
assegurar a capacidade de resposta do Exército
para as missões de apoio civil.

Plano de implementação da proposta para a
adaptação dos módulos de Apoio Militar de
Emergência para assegurar a capacidade de
resposta do Exército para as missões de apoio
civil.

X

Desenvolver o Plano de Emprego de Forças
2022-24.

Plano de Emprego de Forças 2022-24.

X

DFin

X

DHCM

X

DE

CmdLog

CmdPess

X

DCSI

CFT

Implantação das alterações associadas ao estudo
de viabilidade da reformulação da Estrutura e
dispositivo ﬁnanceiro do Exército.

Entregável

AM

Propor reformulação da estrutura e dispositivo
ﬁnanceiro do Exército.

Tarefa

LO 1: Estratégia Militar Terrestre

X

LO 2: Treino e Emprego Operacional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LO 3: Capacidades Militares
Implementar o Polo Tecnológico do Exército como
instrumento principal da excelência no âmbito da
inovação e tecnologia com ﬁns militares.

Estabelecimento da estrutura inicial (IOC),
promoção inicial e respetiva documentação
enquadrante.

X

X

X

X

X

X

X

Rever e analisar o desenvolvimento das
capacidades militares terrestres (incluindo os
targets atribuídos ao Exército, no âmbito dos
compromissos NDPP), com vista à elaboração do
conceito para a proposta de revisão intercalar da
LPM (2022).

Conceito (orientações) para a revisão intercalar da
LPM (2022).

X

X

X

X

X

X

X

X Entidade Primariamente Responsável
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Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas de continuidade - 2.º semestre 2021

X

X

LO 4: Recursos
Implementar o sistema de registo de material do
Exército no SIGDN.

Implementação do Sistema de registo de material
do Exército no SIGDN.

Estudar modelos para incrementar a externalização
Proposta de serviços a externalizar.
de serviços nas U/E/O.
Rever o sistema de transportes do Exército,
considerando ensinamentos anteriores e lições
refentes à necessidade de apoio às missões de
apoio civil.

Proposta do sistema de transportes do Exército.

Elaborar o Regulamento de Uniformes Especiais do
Regulamento de Uniformes Especiais.
Exército.
Operacionalizar o modelo do serviço de
alimentação no Exército.

Modelo do serviço de alimentação no Exército
implementado.

Consolidar a Estrutura Orgânica, após a aprovação
Proposta de alteração de Quadro Orgânico.
do novo decreto Regulamentar da AM.
Elaborar estudo para a ampliação da aplicação do
SNC-AP no Exército.

Plano de ampliação da implementação do SNC-AP
no Exército.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LO 5: C2/CSI
Implementar uma ferramenta colaborativa para
gestão de tarefas.

Avaliar as condições de segurança CSI dos postos
Relatório de conformidade para acreditação.
de trabalho do domínio Classiﬁcado da RDE.
Desmaterializar processos administrativos.

Disponibilização da Aplicação do Exército para
cartões ADM.

Testar o protocolo JDSS do projeto DSS-C2.

Relatório sobre a validação da interoperabilidade
com sistemas NATO/ Países NATO.

Testar o BMS no exercício de interoperabilidade da Relatório sobre a validação do BMS na
FMN/Spiral 3.
NATO (CWIX).
Incrementar a resiliência da infraestrutura CSI do
Exército.

X

Disponibilização da Aplicação de gestão de tarefas.

Proposta de Projeto de implementação do Centro
de Sistemas Operacionais (CSO) alternativo do
Exército.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X Entidade Primariamente Responsável
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Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas de continuidade - 2.º semestre 2021

LO 5: C2/CSI
Adquirir Módulos de Comunicações SIC-T.

Ÿ Análise de propostas;
Ÿ Decisão de adjudicação e elaboração de

X

X

contrato.
Integrar os meios táticos de Ciberdefesa nas
atividades de treino operacional do Exército.

Participação do Módulo tático CIRC no Livex
CiberPerseu.

X

Contribuir para ediﬁcação da capacidade de
Ciberdefesa do Exército.

Proposta de Organização da Ciberdefesa no
Exército.

X

Revitalizar o Sistema de Informações do Exército /
Função de Combate Informações.

Plano de Levantamento do Sistema de Informações
do Exército / Função de Combate Informações.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LO 6: Segurança
Rever o Plano de Emergência Interna da AMAmadora e AM-Sede.

Planos de Emergência Interna da AM-Amadora e
AM-Sede.

Efetuar a revisão das Normas de Autoridade
Técnica.

Normas de Autoridade Técnica.

X

X

X

LO 7: Lições identiﬁcadas / Lições Aprendidas
Participar na Célula de LA do exercício ORION21,
Relatório sobre o Treino da Estrutura Dedicada da
ministrando treino e apoiando a Estrutura Dedicada
LA e Capacidade de LA do Exército.
de LA do Exército.

X

LO 9: Comunicação Estratégica
Elaborar o Manual de Comunicação de Crise, do
Sistema de Comunicação do Exército.

Manual de Comunicação de Crise do Sistema de
Comunicação do Exército.

X

Elaborar as Normas de Autoridade Técnica do
Sistema de Comunicação do Exército.

Normas de Autoridade Técnica do Sistema de
Comunicação do Exército.

X

Rever os objetivos estratégicos, iniciativas e
indicadores da Estratégia do Sistema de
Comunicação do Exército.

Estratégia do Sistema de Comunicação do Exército
X
para 2022-2024.

LO 10: Ensino
Assegurar a continuidade dos Ciclos de Estudos
não Integrados (Mestrado - 2.º Ciclo).

X Entidade Primariamente Responsável
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Abertura de concurso e publicitação dos Ciclos de
Estudos conducentes ao Mestrado - 2.º Ciclo em
Guerra da Informação e em Liderança - Pessoas e
Organizações.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

diretiva intercalar do exército | 2021
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Atribuições às Entidades Setoriais
2021

Tarefas de continuidade - 2.º semestre 2021

LO 10: Ensino
Incrementar a oferta formativa não conferente de
grau.

Proposta de Formação Avançada em áreas
consideradas de interesse para o Exército e GNR.

X

Rever e atualizar o Manual da Qualidade da AM.

Manual da Qualidade da AM revisto e atualizado.

X

Efetuar a revisão e atualização das ﬁchas de
instrução do Departamento de Formação Militar
(DFM).

Fichas de Instrução revistas.

X

Efetuar a revisão e atualização do manual de
Formação Geral Militar.

Manual de Formação Geral Militar revisto.

X

LO 11: Atividades Inspetivas
Elaborar o Plano de Inspeções assegurando a
monitorização das tarefas críticas do Exército até
ao ﬁnal do 2.º semestre de 2021.

Plano Anual de Inspeções do Exército 2022.

X

Executar as inspeções extraordinárias que sejam
determinadas por S. Exa. o GEN CEME.

Relatórios das inspeções extraordinárias.

X

Elaborar Manual de Procedimentos de Controlo
Interno das U/E/O do Exército para a área
ﬁnanceira.

Manual de Procedimentos de Controlo Interno das
U/E/O do Exército.

X

X

LO 12: Atividades Históricas e Culturais
Dinamizar e incrementar o conhecimento do
património histórico e cultural da AM junto da
sociedade civil.

Programa de visitas e eventos aprovado.

Acompanhar e monitorizar o “Plano de atividades
culturais do Exército para 2021”.

Relatório de acompanhamento e monitorização do
“Plano de atividades culturais do Exército para
2021”.

X

X

X Entidade Primariamente Responsável
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