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SINOPSE DA EVOLUÇÃO VERIFICADA DAS CONDIÇÕES QUE VIGORARAM ATÉ 2005 E AS QUE VIGORAM OU PASSARÃO A VIGORAR COM A ENTRADA EM VIGOR DO 

EMFAR APROVADO PELO DL 90/2015, de 29MAI, a partir de 01JUL2015 
   

ÁREAS AFECTADAS ATÉ 2005 EM 2015 

CARREIRAS- 

PROMOÇÕES 

Era cumprido o disposto no 
EMFAR. 

Através de medidas avulsas, foi desvirtuado o EMFAR, nomeadamente com: 

 O congelamento das promoções no ano de 2011; 

 O descongelamento em 2012, de forma mitigada, sujeitas a visto prévio dos MDN e MEF, condicionando 
a remuneração à data da publicação da promoção em DR, com todas as situações perversas daí 
decorrentes (houve camaradas promovidos em JAN e cuja publicação em DR se verificou em DEZ!  

 Aumento em um ano do tempo mínimo de permanência no posto para efeitos de promoção. 

 Suspensão de passagem à reserva.  

ENTRETANTO: 

 Com a publicação do DL 90/2015, de 29MAI consagram-se e agravam-se as condições já existentes (Vd 
abaixo “EMFAR”) 

(Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt, comunicados de 19MAI, 19JUL de 2012, 10ABR, 06MAI, 30JUN, 
07OUT de 2013, 25FEV e 18MAR2014).    

  

REMUNERAÇÕES 
SUA REDUÇÃO  

e  
CONGELAMENTO 

DAS PROGRESSÕES 

Manteve-se a gradual degradação 
das condições remuneratórias que 
se foram verificando desde os anos 
90, tendo como referência os 
grupos sócio-profissionais com que 
tradicionalmente era feita 
comparação naqueles anos: Juiz de 
círculo, professor catedrático e 
director de serviço.   

 
Degradação exponencial da remuneração: 

 Congelamento da remuneração e progressões, de SET2005 a 31DEZ2007; 

 Regressão de posição na Tabela Remuneratória Única (TRU), de cerca de 4.000 camaradas, em 2011; 

 Redução das remunerações entre 3,5 e 10%, desde 2011 (Atenta a progressividade da redução, no caso 
dos PILAV e outros grupos em que as particulares condições de penosidade e risco justificam a atribuição 
de suplementos acrescidos, a redução aproxima-se tendencialmente do limite máximo – 10%). 
Neste âmbito é oportuno lembrar que a remuneração auferida mensalmente inclui um duodécimo do 
Subsídio de Natal…; 

 Eliminação dos subsídios de Férias e Natal em 2011 e 2012. 
 

(Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt, Memorando degradação remunerações, de 10DEZ2013), 
Progressões: Ofício para MDN de 06JUN2012, comunicados de 19MAI e 19JUL2012); A EVOLUÇÃO DO 

REGIME REMUNERATÓRIO, LOGO SE VÊ…; Ofício para AR: O REGIME REMUNERATÓRIO DOS 

http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0023.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0027.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0045.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0047.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0050.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0051.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/carreiras/43_0002.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/carreiras/43_0008.pdf
http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0007.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0018.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0023.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0027.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0060.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0060.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0009.pdf


 

2 

 

ÁREAS AFECTADAS ATÉ 2005 EM 2015 

MILITARES; Projecção Remunerações anexa ofício;  SUPLEMENTO DA CONDIÇÃO MILITAR (SCM); 
Ofício MDN – Despesas de representação. 

 

EMFAR 
Disposições com relativa 
estabilidade.  

 Antecedendo o ano de 2011, destaca-se, pelo seu impacto, a alteração do tempo mínimo de serviço 
efectivo dos PILAV’s (8 para 12 anos - DL n.º 310/2007 de 11 de Set). 

 Posteriormente, o EMFAR tem vindo a ser alvo de constante adulteração, fruto de medidas avulsas 
introduzidas no contexto de cortes cegos na despesa e transposição de normativos aplicados a outras 
realidades (Administração Pública), num percurso de clara FUNCIONALIZAÇÃO dos militares. 

 O processo de revisão decorreu em ambiente de absoluto secretismo. Algum motivo havia de 
justificar tal postura, nunca antes verificada. 

 Através do DL 90/2015, de 29MAi, que aprova as alterações ao EMFAR, ficámos cientes do motivo que 
já se adivinhava, de profunda penalização que viria aí para o presente e futuro da vida profissional e 
pessoal e familiar dos militares: 

 Trata-se de um documento (o mais importante para os militares) subordinado a um essencial 
objectivo: reduzir a despesa com o pessoal; 

 Não obstante os deveres e restrições serem iguais, os militares são “fatiados” diferenciando 
direitos entre mais jovens e mais antigos; 

 Embora de forma mais mitigada a remuneração é devida apenas após verificado o despacho dos 
CEM, quando o deveria ser a partir do momento em que se verifica a ocupação do cargo/função. 

  É extinto o Complemento de pensão de Reforma, ao mesmo tempo que se verifica a convergência 
com o regime geral de aposentação (com uma trágica penalização dos mais jovens); 

 Bloqueamento/compressão da carreira, decorrente do conjunto integrado de normativos inscritos 
no EMFAR (Reserva apenas com 40 anos de Tempo de serviço Militar (TSM) e 55 anos de idade, 
situação de “Adido”, limites nos postos, tempo de permanência nos postos cimeiros, uso e porte de 
arma, etc.); 

 Alteração do artº relacionado com a detenção, uso e porte de arma (artº 122º do EMFAR) 
configurando uma estranha, inopinada e humilhante revisão de um preceito indissociável da 
condição e natureza da profissão militar. 

 Etc. 

(Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt. CONTRIBUTOS da AOFA; EMFAR - COMO SE AUTO 

http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0010.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0059.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/MDN_Despesas_de_representacao_Projecto_Parecer_da_AOFA_2015MAR31.pdf
http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_Contributos_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/153_2_Comunic_A_falta_a_verdade_do_MDN_FINAL.pdf
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DESCLASSIFICAM ALGUNS POLÍTICOS; Aprovação EMFAR em CM; Ofício CEMGFA/CEM’s, PR e AR - 

Detenção, uso e porte de arma – Artº 122º EMFAR; Comunicado - Detenção, uso e porte de arma – Artº 
122º EMFAR_; Ofício CEMA - PASSAGEM À RESERVA E REFORMA – ARTº 9º DO DL 90/2015, DE 29MAI 

  

PROGRESSÃO NO 
REGIME 

REMUNERATÓRIO 

Sequência normal, em função das 
disposições legais em vigor. 

 Congelamento de progressões entre SET de 2005 e 31DEZ2007; 

 A partir de 2011, disposições no OE que, contrariamente ao que se verifica com a Administração Pública, 
não contempla norma de salvaguarda que permita a contagem de tempo quando se verificar o 
descongelamento (Descriminação NEGATIVA…). 

(Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt, Ofício, de 31JUL2009, de 15JAN2013 e comunicados de 
03OUT2012 e 03AGO2013) 

 

REDUÇÃO DE 
EFECTIVOS 

Em 2005, cerca de 42. 000 

Redução progressiva, para o quantitativo de 32.000 efectivos que haviam sido definidos para 2020 no âmbito 
da “Directiva 2020”. Neste momento (em MAI2014) os efectivos são cerca de 33.000 militares dos QP, RV/RC 
e reserva ao serviço. 
Na sofreguidão dos cortes a esmo, o Ministro ultrapassou os ditames da própria Troika! 

SUPLEMENTO DE 
RESIDÊNCIA 

Aplicado nos termos do disposto 
do DL 172/94, de 25JUN. 

Alteradas as condições, afectando seriamente as circunstancias que envolvem o deslocamento (Lei 51/2013, 
de 24JUL): 

 Por via da alteração da distância entre a Guarnição Militar de preferência e o local de colocação – de 
30Km passou para 100Km! 

 E ainda pela limitação do tempo máximo em que o militar poderá ter direito ao Suplemento – de 5 anos 
passou para 3 anos, ainda que se mantenha deslocado. 
Mais uma discriminação NEGATIVA 

( Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt, Comunicado de 07MAI2014)    

http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0075.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/168_9_Oficio_CEMs_GP_PR_Armas_Art_122_EMFAR_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/169_9%20EMFAR_Armas_Art_122_Comunicado_2015JUN19_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/169_9%20EMFAR_Armas_Art_122_Comunicado_2015JUN19_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/170_Oficio_para_Exmo_CEMA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/170_Oficio_para_Exmo_CEMA.pdf
http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0023.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0041.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=366
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0049.pdf
http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0057.pdf
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ADM  

 Não era imputado qualquer 
desconto para os subsistemas 
existentes (MAR, Exº e FAP); 

 Mediante tabela própria, os 
medicamentos eram 
comparticipados a 75% 
(Militar tinha a seu cargo 
25%); 

 Os cônjuges estavam 
integrados no sistema; 

 

 A partir de 2005, passou a ser imputado desconto para a ADM (1% em 2005, 1,5% em 2007, 2,25% em 
AGO2013, 2,5% em JAN2014. 3,5% a partir de JUN2014, conforme Lei 30/2014 de 19MAI); 

 Os cônjuges que aufiram remuneração deixaram de ser abrangidos pela ADM (através de protocolo 
celebrado com o IGIF conseguiu garantir-se o seu acesso à ADM. Entretanto, o MDN, suspendeu 
recentemente essa possibilidade, determinando o cancelamento de inscrições e tendo prorrogado a 
validação de cartões até 31DEZ2014. Esteve pendente durante cerca de um ano projecto de DL 
prevendo a inscrição na ADM, mas mediante desconto na mesma proporção dos militares);  

 Entretanto foi publicado o DL 81/2015, de 15MAi e Portaria 482-A/2015, de 19JUN, aplicando um 
esdrúxulo e profundamente penalizador desconto aos militares, cujo cônjuge aufira rendimentos e não 
seja beneficiário de subsistema público (ex-protocolados agora designados “Beneficiários Associados”). 

 Em matéria de medicamentos passou a ser aplicada aos militares a tabela em vigor para o SNS; 

 A comparticipação dos medicamentos passou a ser a praticada o âmbito do SNS (os militares passaram a 
ter a seu cargo o pagamento de 40/50/60% dos medicamentos comparticipados (hoje em muito menor 
número);  

 Militares passaram a pagar taxa moderadora no SNS; 

 Familiares passaram a ser sujeitos ao pagamento dessa mesma taxa, quer no SNS, quer no âmbito da 
assistência hospitalar militar; 

 O sub-sistema suporta encargos que definitivamente deveriam ser encargo do OE (DFA´s, Saúde 
operacional, etc., etc.).   

 Paralelamente os militares suportam, como qualquer cidadão, impostos para financiar o SNS. 
 
Mais uma discriminação NEGATIVA    

(Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt, ofício de 16DEZ2012 e comunicados de 17JAN, 08ABR,  
10OUT2013, Ofício MDN 14JAN2014, comunicado de 27MAR2014, documento entregue em 04ABR2014 na 
audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), comunicado de 
15ABR2014); de 09MAI2014; de 16MAI2014; ADM-PROTOCOLADOS; Projecto INSCRIÇÃO cônjuges; Ofício 
CEMGFA;Comunicado APM – Desfaçatez/simulacro ADM; ADM - A “JUSTIÇA SOCIAL” APLICADA A 
MILITARES - EM NÚMEROS; ADM - DESPACHO MDN DE 30DEZ2014 - SAÚDE OPERACIONAL E ASSISTENCIAL; 
Ofício SEADN;ADM - PROJECTO DL APROVADO EM CONSELHO DE MINISTROS CÔNJUGES 
PROTOCOLADOS;NOTA INFORMATIVA APM; Nota interpretativa – Inscrição de cônjuges protocolados 

http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/documentos/apoiosocial/41_0001.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0033.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0044.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0052.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0004.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0055.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0006.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0010.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0010.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0062.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0011.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0068.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/139_1_Projecto_DL_inscricao_CONJUGES.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0013.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0013.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0070.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0071.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0071.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0072.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0014.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0074.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0074.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0021.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0017.pdf
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ÁREAS AFECTADAS ATÉ 2005 EM 2015 

HFAR  
Existência de 4 estruturas 
hospitalares (MAR, EXº, FAP e 
BELÉM). 

Em nome de uma suposta integração, iniciou-se um processo que se veio a traduzir, de facto, na 
concentração dos 4 hospitais. Circunstância de que decorreu a profunda degradação das condições de 
assistência hospitalar aos militares e respectivas famílias. À mistura com um processo nada transparente 
envolvendo a Cruz Vermelha Portuguesa.  
 

RESERVA 

Já com alterações profundas 
ocorridas na década de 90 (até aí o 
militar mantinha-se na reserva até 
aos 70 anos), a situação estabilizou 
até 2005, vigorando as disposições 
constantes do EMFAR aprovado 
pelo DL 236/99 de 25JUN. 

Através do DL 166/2005, de 23SET alteraram-se significativamente as condições de passagem à reserva: 
Salvo os militares abrangidos pelas normas transitórias (vulgarmente designadas “de salvaguarda”, os 
restantes militares: 

 Passam à reserva com 36 anos de Tempo de Serviço Militar (TSM) e 55 anos de idade; Uma parte do 

universo passanso à reserva progressivamente com o aumento de TSM até perfazer 40 anos em 2015; 

 O militar que transite para a situação de reserva a seu pedido (com 20 anos de TSM, mas com menos de 

36 anos de TSM e 55 anos de idade) mantém o direito à remuneração apenas enquanto durar a 

situação de reserva. Passa à licença ilimitada até completar 60 anos, altura em que pode requerer a 
reforma; 

 A não ser com o objectivo de permitir a passagem à reserva mais cedo (com 20 ou mais anos de tempo 
de serviço), o aumento de tempo de serviço passou a ser irrelevante (para manter a remuneração terá 
que passar à reserva com 55 anos de idade…); 

 Por via de disposições inscritas na Lei do Orçamento foi sendo suspensa a passagem à situação de 
reserva; 

 
ENTRETANTO: 
Com a aprovação das alterações ao EMFAR através do recente DL 90/2015, de 29MAI, aquelas medidas, já 
profundamente penalizadoras, em particular para os mais jovens, são exponencialmente agravadas por via do 
normativo agora alterado: 

 É eliminada a possibilidade de o militar transitar para a Reserva com 20 anos de TSM; 

 Apenas poderá passar à reserva com 40 anos de TSM e 55 anos de idade; 

 São revogadas as normas de salvaguarda ainda existentes a partir de 01JAN2017 e as que subsistem são 
aplicadas em “fatias”, distinguindo uns de outros militares, consoante sejam mais ou menos jovens… 

 São previstas normas de prestação de serviço em cargos ou funções de interesse público na esdrúxula 
situação de “reserva fora da efectividade de serviço” (Atente-se às recentes notícias de militares a 



 

6 

 

ÁREAS AFECTADAS ATÉ 2005 EM 2015 

poderem ser convocados para exercerem funções de contínuos/auxiliares nas escolas…), quando, para o 
efeito, são convocados pelo CEM. 

  
É o aprisionamento definitivo dos militares! Ou a debandada geral logo que as condições o permitam! Como 
tem vindo a acontecer, aliás. 

(Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt, Ofício de 15JAN2013) 
 

HORÁRIO 
Situação compaginável com a 
flexibilidade adequada às 
especificidades da condição militar. 

Uma vez mais uma Lei (68/2013, de 29AGO) que regula o “período normal de trabalho dos trabalhadores em 
funções públicas”, foi, de uma forma perfeitamente desastrosa (cada Ramo abordou a questão à sua maneira) 
aplicada aos militares, esquecendo a natureza da sua condição militar, nomeadamente no que respeita à 
permanente disponibilidade e correspondente prontidão. Esquecendo-se que militar não beneficia de 
qualquer tipo de retribuição ou compensação associada ao horário de trabalho, nomeadamente o direito a 
usufruírem de regime de folgas e turnos, a receber horas extraordinárias, a possibilidade de se sindicalizarem 
e fazerem greve, etc., etc. 
(HORÁRIOS: Emitida posição da AOFA em documento anexo ao RI de 15OUT2013. Comunic. e ofícios, doc 83_5) 

    

REFORMA 

Em conformidade com as normas 
estatutárias, de alguma forma, 
condizentes com uma tímida 
discriminação positiva, como 
impõe a Lei de Bases do Estatuto 
da Condição Militar. 

 
Com o DL 166/2005, de 23SET iniciou-se o processo tendencialmente convergente com as normas que regem 
as condições de reforma dos restantes cidadãos: 

 O cálculo passou a ser efectuado nos mesmos termos que o aplicado aos restantes cidadãos, 
exceptuando o universo de militares abrangidos pelo calendário de transição, estabelecido naquele 
diploma. O que quer dizer que os mais jovens serão os mais afectados. Terão pensões bem inferiores a 
50% da remuneração auferida no activo/reserva; 
Constituindo toda a carreira contributiva a referência principal para o cálculo da Pensão, considerando a 
particularidade da carreira militar, em que uma parte significativa ocorre nos postos inferiores e ainda o 
facto de a remuneração tender para zero durante a formação (são cerca de 5 anos), o resultado final 
redundará em sério prejuízo para os militares e, particularmente, para os oficiais; 

 Na lógica de convergência em curso, de pendor redutor, tudo se configura para que o cálculo venha a 
sofrer alterações que agravem mais ainda a situação existente. 

Em causa mais uma discriminação NEGATIVA  

http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0041.pdf
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(Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt: Comunicado – A manipulação da opinião pública; Projecção da 
reforma dos militares; 

FPMFA  

Mecanismo de apoio 
complementar criado em 1990, 
com a alteração das regras então 
vigentes que regulavam as 
situações de reserva e de 
passagem à reforma. 

 
Mais uma discriminação NEGATIVA. 
Extinto em 2014!  
Em muitos sectores, públicos ou privados, existem diferentes formas de apoio complementar que visam o 
mesmo objectivo. 

(Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt, ofícios de 27MAI e 18JUL2012, 27JUL2013 e comunicados de 
26JAN, 27JUL2013, 15NOV2013, Ofício de 12MAR2014 a requerer Provedor de Justiça inconstitucionalidade 
extinção FPMFA, comunicado de 25MAR2014 e Impugnação da extinção FPMFA). 
 

DUPLA PENALIZAÇÃO 
NA PASSAGEM À 

REFORMA 
Situação inexistente 

 
Na voracidade dos cortes verificados nos rendimentos dos militares, o cálculo da pensão dos que se 
encontrem na situação de reserva que transitem ou tenham transitado para a reforma a partir de 2011 (data 
a partir da qual se verificaram reduções nas remunerações (Rem. Base e Suplementos)) são/foram alvo de 
exponencial penalização na determinação da respeciva reforma: 

 Pelo cálculo da Pensão, efectuado com base no valor de remuneração, afectado pela redução operada 
enquanto no activo e reserva (entre 3,5 e 12%) - Transformado em vitalício o que tinha natureza 
transitória;  

 Pela simultaneidade da incidência da Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES) (Entre 3,5 e 
10%), sobre o cálculo efectuado (já com a redução entre 3,5  e 10%).  
Aos magistrados judiciais, do Ministério Público, bem como aos diplomatas, foi-lhes, Justa e 
correctamente, ressalvado o desconto da CES, com a invocação de que tal situação configuraria uma 
dupla penalização. 
 

Mais uma discriminação NEGATIVA. 
 (Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt, Ofício para Chefe da Casa Militar de Sua Exª o PR, comunicado 
de 16OUT2013) 
 

http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/rimp/158_3_Noticia_CManha_Situacao_Reforma_militares_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/167_6_Projeccao_Pensao_de_reforma_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/167_6_Projeccao_Pensao_de_reforma_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0026.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0006.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0062.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0034.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0008.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0076.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/apoiosocial/41_0002.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0054.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=544
http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0001.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0061.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0061.pdf
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IASFA 

Pese embora uma gestão errática 
sem o empenho que se imporia por 
parte das Chefias, e acções de 
promoção da sua actividade nas  
diferentes valências com 
importância para a generalidade 
dos militares, vivia, nesse contexto, 
com uma relativa estabilidade. 

 
Desde 2005, com a integração da ADM no IASFA, foram criadas as condições para o início de uma gradual 
suborçamentação. Circunstância que, conjugada com actos de gestão subordinados a pressupostos 
puramente mercantis (em particular desde 2011), tem vindo a determinar uma acelerada degradação dos 
serviços prestados. 
Constituindo-se como uma realidade com evidente potencial de apoio de rectaguarda à família militar, receia-
se que esteja em curso processo que culmine no seu desmantelamento, ou, no mínimo o desvirtuamento do 
papel que lhe cabe no apoio à família militar. 
Configura, também, mais uma discriminação NEGATIVA, considerando o conjunto de apoios que, de  
diferentes modos, são prestados a cidadãos, seja no âmbito da AP, seja no sector privado. 

(Fazendo CTRL+CLICK, vd., em www.aofa.pt, mail de 01OUT2012 para cGABMDN, comunicado de 
20MAI2014); Ofício Presidente CD do IASFA - PLANO ESTRATÉGICO PARA O APOIO SOCIAL 2015/2020 (PEAP 2015-
2020) 
 

EME’s 
Colégio militar (CM), Instituto dos 
Pupilos do Exército IPE) e Instituto 
de Odivelas (IO). 

 
Não obstante ter sido demonstrada a sustentabilidade dos referidos EME’s, ainda assim, o MDN avançou com 
a fusão dos CM e IO. Num contexto de puro capricho, dadas as evidências que sustentam a manutenção 
desses estabelecimentos e da excelência de ensino ali ministrado. 
Está em causa mais um apoio de retaguarda à família militar. 
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