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Oeiras, 02 de Maio de 2016.  

 

Para:  

Exmo. Senhor: 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência: 

 O Ministro da Defesa Nacional 

 O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas 

 O Chefe do Estado-Maior da Armada 

 O Chefe do Estado-Maior do Exército 

 O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

C/Conhecimento ao: 

 Exmo. Senhor: 

Chefe da Casa Militar de 

Sua Excelência o Presidente da República;  

 Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional; 

 Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata; 

 Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista; 

 Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Centro Democrático 

Social/Partido Popular; 

 Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português; 

 Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda; 

 Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista "Os 

Verdes"; 

 Excelentíssimo Senhor deputado do Partido Pessoas, Animais e Natureza “PAN”.  

 Aos Exmos Senhores: 

Oficiais da Marinha, Exército e Força Aérea. 

 
ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO ESTATUTO DOS MILITARES DAS FORÇAS 

ARMADAS (EMFAR) 

                                             
Em diferentes ocasiões e junto de diferentes actores, a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 

teve ocasião de se pronunciar: 

 Primeiro, contra a forma como foi conduzida a revisão do EMFAR, em absoluto secretismo, processo 

que incluiu, para além do afastamento das Associações Profissionais de Militares, desrespeitando o 

estabelecido na Lei Orgânica nº 3/2001, de 29 de Agosto, igualmente a extraordinária e singular 

situação de as chefias intermédias terem sido alvo de igual procedimento; 
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 Segundo, sobre a substância dessa revisão, dando voz aos inúmeros Oficiais que, como nós, 

discordaram profundamente de muito do que o DL 90/2015, de 29 de Agosto alterou, destruindo, até, 

direitos e expectativas legalmente firmados. 

Num primeiro passo, depois de concluída uma análise mais profunda ao novo EMFAR, a AOFA 

começou por sintetizar, num quadro comparativo, as alterações ao anterior Estatuto e produziu, em 

seguida, um documento com as suas propostas, que submeteu à apreciação dos Oficiais das Forças 

Armadas. 

Surge, agora, um documento que integrou as numerosas sugestões dos nossos camaradas. 

Como se refere na introdução da proposta apresentada, o DL 90/2015, de 29 de Maio rege-se por uma 

matriz centrada no cego propósito de diminuir a despesa, reformulando e agravando pressupostos assentes em 

disposições que conduzem a uma descabida funcionalização da profissão militar, colocando de parte a 

especificidade de uma realidade que, sendo diferente, obviamente não pode ser tratada de igual forma.   

Numa lógica de compromisso, como poderá verificar-se, está em causa uma proposta que reflecte os 

princípios enformadores da condição militar, no respeito, aliás, do consagrado na Lei nº 11/89, de 1 de Junho 

e que, com isso, depois de integrados contributos solicitados aos Oficiais das Forças Armadas, vai, não 

duvidamos, ao encontro das suas legítimas expectativas. 

Terminado que foi o “reinado” de um governo que pautou a sua postura para com os militares de uma 

forma que consideramos afrontosa da sua dignidade, desvirtuando a sua “Condição Militar”, alimentamos a 

expectativa de que a governação presente, entenda o que de mal e, até, humilhante se verificou com os 

militares e venha a reverter alterações operadas ao EMFAR, por via do DL 90/2015, de 29MAI. A nada ser 

feito, está em causa uma alteração de paradigma que inexoravelmente contribuirá para a contínua 

degradação e fragilização das Forças Armadas portuguesas. 

Entendemos também que importa levar ao conhecimento de Sua Excelência o Presidente da República, 

por inerência, o Comandante Supremo das Forças Armadas, a herança que tem entre mãos, para que sinta o 

pulsar dos militares e possa ficar ciente de uma realidade que, somos levados a crer, lhe será descrita de uma 

forma, porventura, nem sempre condizente com a verdade dos factos.  

      

Com os melhores cumprimentos,                                                            

                                    

                                        

ANEXO: Proposta de alteração ao EMFAR (18 pág’s) e respectivos anexos (A, B, C, D e E). 

 

 


