
 
 
DIA  da   DEFESA  NACIONAL   (DDN) 
 
 

 

O Dia da Defesa Nacional (também conhecido por DDN) é uma atividade de caráter 
obrigatório para todos os portugueses, que visa sensibilizar os jovens de ambos os sexos 
para as suas responsabilidades, deveres e direitos, enquanto cidadãos, dando a conhecer 
as missões e organização das Forças Armadas. O DDN foi criado em 2004, quando 
terminou o Serviço Militar Obrigatório em Portugal, tornando-se desde essa data num 
dever militar obrigatório para todos os cidadãos portugueses que cumpram 18 anos de 
idade, conforme previsto na Lei do Serviço Militar e respetivo Regulamento. 
 
Der Tag der Nationalverteidigung (auch als DDN bekannt) ist eine Aktivität der 
sensibilisierung für junge Menschen über die Verantwortlichkeiten, Pflichten und Rechte 
als portugiesischer Staatsbürger. Der DDN wurde im Jahr 2004 mit dem Ende der 
wehrdienstpflicht in Portugal  gesetzlich eingeführt und ist seitdem eine Pflicht für alle 
portugiesischen Staatsbürger beider Geschlechts im Alter von 18 Jahren. 

 

DISPENSA DE COMPARÊNCIA  
AO  DDN 

BEFREIUNG VON DER 
ERSCHEINUNGSPFLICHT  

AM   DDN 

No ano em que fazem 18 anos de idade, 
os jovens portugueses ( rapazes    e    
raparigas ) com residência permanente 
na Alemanha podem solicitar   via email  
a  dispensa de comparência ao Dia    da 
Defesa Nacional (DDN). 

 

Im Jahr ihres 18. Geburtstages, alle 
portugiesischen Jugendlichen, (männlich 
und  weiblich), die ihren ständigen 
Wohnsitz in Deutschland haben, können 
die Befreiung vom  Erscheinen am DDN 
per email beantragen. 

O Requerimento, depois de preenchido 
e assinado(1) pelo requerente, deve ser 
enviado para o email infra indicado, 
juntamente com os seguintes 
documentos:  

- Cópia do Cartão de Cidadão (copiar o 
CC de ambos os lados, frente e 
verso) 

- Certificado de   residência, emitido 
pelo   Serviço de registo de habitantes 
(Einwohnermeldeamt), com data de 
emissão inferior a seis meses. 

   E-mail:  ddn@defesa.pt 

(1)assinatura igual à que consta no cartão de cidadão 

Das ausgefüllte und unterschriebene(1) 

Antragsformular soll an die unten 

angegebene E-mail-Adresse geschickt 

werden,  zusammen mit folgenden 

Unterlagen: 

- Kopie des Personalausweises           
(beide Seiten) 

- Meldebescheinigung,                           
(nicht älter als 6 Monate) 

   E-mail:  ddn@defesa.pt 

 

(1)Unterschrift so wie im portugiesischen Ausweis 
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Após o preenchimento do requerimento guarde-o no computador, e envie-o devidamente ASSINADO com os respetivos anexos para ddn@defesa.pt, 

colocando no assunto DISPENSA, ou, imprima e envie por correio registado, para DGRDN, Av. Ilha da Madeira, nº 1, 4º andar – 1400-204 Lisboa – Portugal. 

Qualquer dúvida consulte o sítio http://www.bud.gov.pt/ou contacte-nos através do (+351) 213 804 200. 

REQUERIMENTO DE DISPENSA 
 

EXMO. SENHOR DIRETOR-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL 

Nome completo       

NIM (Número de Identificação Militar)                  , nascido em (data nascimento)      ______ 

na freguesia de       , concelho de  

filho de (nome do pai)       

e de (nome da mãe)       

residente em (morada completa)       

      

telefone. n.º       e-mail       

titular do documento de identificação (BI, Cartão de Cidadão ou Passaporte)        

com validade até       , convocado  para  comparecer na Unidade Militar 

      , em       , a fim de participar 

no Dia da Defesa Nacional,  requer  a  V. Ex.ª  se digne autorizar a dispensa da comparência a este 

dever militar, pelo seguinte motivo: 

  Residir legalmente no estrangeiro, com carácter permanente e contínuo. 
(Presume-se que o cidadão tem residência legal com carácter permanente e contínuo no estrangeiro quando tal situação ocorra, no mínimo, há seis meses, 
contados da data de convocação para a apresentação ao Dia da Defesa Nacional. A comprovação do carácter permanente e contínuo da residência no 

estrangeiro é feita pelo cidadão através da apresentação de documento emitido pelo posto consular da área de residência, do qual deve, obrigatoriamente, 

constar a data a partir da qual ali passou a residir.) 

 

Em anexo, envio a documentação que comprova o motivo invocado. 
 

  Certificado de residência, emitido pelo   Serviço de registo de habitantes da cidade onde me 
encontro registado(a). 

 
  Fotocópia do meu Cartão de Cidadão, (frente e verso). 

 

 

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas 

mesmas, ficando ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal. 

 

Pede Deferimento 

 

______________________________________________________________________________________ 
(Nome completo e assinatura) 

 
 
     
Local e data: ___________________________, _____ de _____ de __________ 
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