
AOFA - O Inquérito aos Oficiais das Forças Armadas! 

5ª Parte – As respostas ao 3º Grupo de Questões (EMFAR); Gráficos e Distribuições por 
Situação (Activo, Reserva e Reforma) 

 
As quatro primeiras partes deste trabalho : 

Parte 1 – Razões e Motivações que levaram a AOFA a fazer este Inquérito 

Parte 2 – Constrangimentos e opção tomada pelo Inquérito por via Digital 

Parte 3 – Estrutura do Inquérito, Caracterização e Respostas ao Grupo 1 (Identificação) 

Parte 4 – As respostas ao 2º Grupo de Questões (ADM) e Distribuições por Situação 

 

 Respostas ao Grupo 3 (Estatuto dos Militares das Forças Armadas - EMFAR) 

Nos quadros e gráficos seguintes serão apresentados não só os números absolutos verificados 
em cada uma das respostas mas igualmente as respectivas percentagens, para além das 
distribuições das diversas respostas por Situações (Activo, Reserva e Reforma). Sempre que se 
justificar, apenas para efeito de uma maior clarificação dos dados, apresentaremos algumas 
considerações e posições que nos parecem mais relevantes, se bem que na grande maioria dos 
casos as expressões numéricas e percentuais sejam de tal forma evidentes que muito 
dificilmente se prestam a diferentes interpretações.  

Nota Muito Importante : Os gráficos seguidamente apresentados representam, com toda a 
exactidão, os percentuais de respostas de cada uma das opções. Nessa medida o somatório 
das respectivas percentagens é sempre, naturalmente, 100%. 

Já no caso dos quadros de distribuição por Situações (Activo, Reserva e Reforma) e porque em 
cada um deles o que se pretende é permitir uma análise comparativa entre os vários 
Universos, leia-se Situações, as respectivas percentagens estão convertidas por forma a que 
cada Universo/Situação represente 100% em face do respectivo número de respostas desse 
Universo/Situação. 

 

  

http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Inquerito_Parte_1_Razoes_e_Motivacoes.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Inquerito_Parte_2_Constrangimentos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Inquerito_Parte_3_Estrutura_Respostas_Grupo_1.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Inquerito_Parte_4_Respostas_Grupo_2_ADM.pdf


1. Tem conhecimento do projecto de diploma do novo EMFAR? 
 

 
 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Sim 403 64,79 115 58,67 183 44,74 701 57,13 
Não 219 35,21 81 41,33 226 55,26 526 42,87 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : A reter que no período em que decorreu o Inquérito (1 a 15 de Março) praticamente 43% dos Oficiais ainda não tinha conhecimento da proposta de 
diploma do EMFAR, pese embora o grande esforço de divulgação e análise efectuado pela AOFA, a partir do momento (meados de Fevereiro) em que tomou 
conhecimento da proposta. Este desconhecimento por parte de um grande número de Oficiais apenas veio confirmar o clima de absoluto secretismo em 
que o diploma foi desenvolvido (À completa revelia das APMs e da generalidade dos Militares) e a absoluta ausência de informação descendente, como aliás 
os Oficiais vieram a confirmar, de forma esmagadora, nas respostas dadas à questão seguinte neste mesmo Inquérito. 
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2. Considera que tem recebido / recebeu a Informação Descendente adequada sobre a revisão do EMFAR? 
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Sim 57 9,16 22 11,22 55 13,45 134 10,92 
Não, mas deveria ter recebido 540 86,82 160 81,63 279 68,22 979 79,79 

Não e não me parece 
necessário 10 1,61 7 3,57 35 8,56 52 4,24 

Não sei / Não Respondo 15 2,41 7 3,57 40 9,78 62 5,05 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : Cerca de 80% dos Oficiais não recebeu qualquer informação descendente sobre a revisão do EMFAR, referindo complementarmente que deveria ter 
recebido. Esta realidade comprova, de forma inequívoca, a forma como todo o processo foi tratado (total secretismo) em contraponto com situações 
anteriores em que estas matérias absolutamente centrais para a vida dos Militares não eram apenas do seu conhecimento prévio mas inclusivamente 
discutidas nas Unidades Militares e igualmente com a participação das Associações que representam os Militares, como aliás a própria Lei determina. 
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3. Qual a sua opinião sobre a não integração da AOFA, por decisão externa, em grupos de trabalho (GT) no processo de revisão do EMFAR 
quer a nível da estrutura militar quer a nível do MDN? 
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

A AOFA devia ter integrado os GT da 
estrutura militar 100 16,08 26 13,27 64 15,65 190 15,48 

A AOFA devia ter integrado os GT ao 
nível do MDN 194 31,19 65 33,16 100 24,45 359 29,26 

A AOFA devia ter integrado ambos os 
GT referidos nas duas opções 

anteriores 306 49,20 101 51,53 237 57,95 644 52,49 
A AOFA, como sucedeu, não devia 

integrar nenhum GT 22 3,54 4 2,04 8 1,96 34 2,77 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : É praticamente unânime (exceptuando 2,77%) a opinião dos Oficiais de que a AOFA, na qualidade de sua Associação representativa e no estrito cumprimento da Lei, deveria 
ter sido envolvida no processo de revisão do EMFAR. Não o foi, como é sabido (e os Oficiais, como também é sabido, estão muitíssimo bem informados) porque quer ao nível do 
MDN quer das Estruturas Militares a AOFA foi completamente arredada do processo, o que aliás entre diversas outras iniciativas provocou uma queixa na Procuradoria-Geral da 
República. Mais de 52% dos Oficiais considera mesmo que a AOFA deveria ter sido integrada quer nos Grupos de Trabalho do MDN quer nos Grupos de Trabalho da Estrutura Militar.   
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4. No seu entendimento o projecto de diploma de alterações ao EMFAR consubstancia normativos que claramente visam como 
principal objectivo reduzir os custos com pessoal? 
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Sim 435 69,94 137 69,90 270 66,01 842 68,62 
Não 46 7,40 11 5,61 14 3,42 71 5,79 

Não sei / Não Respondo 141 22,67 48 24,49 125 30,56 314 25,59 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : Mais de 68% dos Oficiais é de opinião que o projecto de diploma tem claramente como principal objectivo reduzir custos com pessoal.  Na realidade 
são inúmeros os aspectos, base de toda a proposta, que inequivocamente apontam nesse sentido (Aumento de tempos Mínimos nos Postos, extinção do 
Complemento de Pensão, Aumento dos Tempos de possível saída das fileiras sem os quais há lugar a indemnizações por parte dos Militares, Novas Regras 
de Passagem à Reserva, etc. etc. etc.)  
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5. A AOFA entende que as alterações propostas no projecto de diploma do EMFAR implicam um violento bloqueamento das carreiras. 
Concorda? 
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Sim 461 74,12 143 72,96 247 60,39 851 69,36 
Não 31 4,98 10 5,10 11 2,69 52 4,24 

Não sei / Não Respondo 130 20,90 43 21,94 151 36,92 324 26,41 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : Mais de 69% dos Oficiais concorda com a opinião da AOFA quando referimos que a proposta de diploma Implica um violento bloqueamento de 
Carreiras. Questões tão diversas como o Aumento de Tempos Mínimos nos Postos, as Promoções por Escolha, o “final” da situação de Adido aos Quadros, a 
“prisão” dos Militares impedindo-os de passar à Reserva, ainda que com limitações, ao final de 20 anos de Serviço, o Aumento da Idade de Passagem à 
Reserva, o Aumento dos anos de retenção dos Pilotos-Aviadores, entre outras, são evidências inequívocas da opinião / posição da AOFA, partilhada pela 
esmagadora maioria dos Oficiais.  
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6. A AOFA propõe que, em lugar da passagem à Licença Ilimitada aos 22 anos de serviço efectivo, seja contemplada a passagem à reserva 
com 22 anos de tempo de serviço militar. Concorda? 
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Sim 419 67,36 139 70,92 275 67,24 833 67,89 
Não 85 13,67 25 12,76 44 10,76 154 12,55 

Não sei / Não Respondo 118 18,97 32 16,33 90 22,00 240 19,56 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : Uma vez mais inquestionável a opinião coincidente dos Oficiais (67,69%) com a proposta da AOFA em relação à qual deve ser mantida a 
possibilidade de Passagem à Reserva, agora com 22 anos de Serviço Militar, por contraponto à proposta incluída no diploma que prevê a possibilidade de 
passagem à Licença Ilimitada (consequentemente sem qualquer remuneração) ao fim de 22 anos de Serviço Efectivo. A impossibilidade de Passagem à 
Reserva antecipada além de se constituir como um elemento fortemente bloqueador das Carreiras, constitui-se igualmente, na prática, como um 
aprisionamento dos Militares, facto que a AOFA considera absolutamente inaceitável. 
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7.  A AOFA considera que a passagem à Reforma por acidente ou doença por motivos de serviço, deve ser tratada de forma diferenciada da 
aplicada para a Administração Pública. Concretamente entendemos que o cálculo da Reforma deve ter em conta todo o tempo completo 
de serviço militar. Concorda? 
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Sim 573 92,12 187 95,41 394 96,33 1154 94,05 
Não 9 1,45 4 2,04 3 0,73 16 1,30 

Não sei / Não Respondo 40 6,43 5 2,55 12 2,93 57 4,65 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : Esmagadora (94,05%) a percentagem dos Oficiais que também concordam quer com a posição quer com a proposta da AOFA. É absolutamente 
inaceitável que um Militar que sofra, por motivos de serviço, acidente ou doença incapacitante que o obrigue a passar precocemente à Reforma não o faça 
em condições que lhe garantam uma Reforma digna, devendo nesses casos ter-se em conta o tempo completo de serviço Militar. Recorda-se, para quem 
não o sabe, mas deveria saber e ter respeito pela Condição Militar, que os Militares estão sujeitos na sua profissão a riscos absolutamente ímpares, sendo 
que o que é efectivamente diferente não pode, uma vez mais, ser tratado de forma igual.  
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8. Concorda com a proposta da AOFA no sentido de, alternativamente às normas de salvaguarda, propor um tratamento equivalente para 
os Militares em geral? 
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Sim 449 72,19 154 78,57 330 80,68 933 76,04 
Não 30 4,82 6 3,06 1 0,24 37 3,02 

Não sei / Não Respondo 143 22,99 36 18,37 78 19,07 257 20,95 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : Uma vez mais os números falam por si e 76,04% dos Oficiais concorda com a AOFA na recusa absoluta de tratamentos diferenciados entre Militares. 
A proposta de diploma incide em variadíssimos aspectos na separação de Militares por Grupos, todos eles com idênticos Deveres mas, por via de inúmeras 
normas de salvaguarda, com diferentes “Direitos”. Esta divisão é radicalmente contrária à coesão nas Forças Armadas, agravando ainda mais as condições 
de vida, com muito particular incidência nos Militares no Activo mais novos, mas não só, razão mais que suficiente para a AOFA, e os Oficiais na sua 
generalidade, a recusarem por completo. Fica pois uma vez mais inequivocamente provado que para os Oficiais não há Militares de 1ª, 2ª 3ª ou até 4ª 
categoria. “Curiosa” mas nem por isso menos expectável a percentagem de Oficiais na Reserva e na Reforma que mesmo estando ao abrigo de muitas das 
Normas de Salvaguarda demonstrou nas respostas a sua ampla solidariedade com os Camaradas mais jovens. É bem conhecida dos Oficiais a proposta da 
AOFA de uniformização de Pensões de Reforma, não devendo, em situação alguma, ser inferiores a 80% dos valores auferidos no Activo/Reserva. 
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9. Do conhecimento que tem sobre o projecto de diploma do novo EMFAR, considera : 

 

 

 Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Que vem agravar a degradação 
progressiva das condições previstas no 

Estatuto da Condição Militar, 
designadamente ao criar grupos de 
militares com condições contratuais 

diferenciadas, afectando dessa forma o 
espírito de corpo, a disciplina e a 

coesão nas Forças Armadas 102 16,40 29 14,80 63 32,14 194 15,81 
Que se constitui como mais um passo 

na transformação dos militares em 
meros funcionários públicos 74 11,90 21 10,71 48 24,49 143 11,65 

As duas opções anteriores reflectem 
aquilo que penso 327 52,57 116 59,18 203 103,57 646 52,65 

Que se trata de uma proposta 
equilibrada 14 2,25 2 1,02 2 1,02 18 1,47 

Não Sei / Não Respondo 105 16,88 28 14,29 93 47,45 226 18,42 
Total 622 100,00 196 100,00 409 208,67 1227 100,00 

Notas : Cerca de 80% dos Oficiais considera que a proposta agrava ainda mais as condições e vem reforçar a linha de funcionalização das FAs. 
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10. Considera adequado e/ou razoável que o projecto de diploma remeta a regulamentação de diversas matérias para legislação a publicar 
posteriormente? 
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Sim! É adequado / razoável 43 6,91 17 8,67 45 11,00 105 8,56 
Não! Todas as matérias 

deviam estar regulamentadas 
no EMFAR 480 77,17 158 80,61 311 76,04 949 77,34 

Não sei / Não Respondo 99 15,92 21 10,71 53 12,96 173 14,10 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : Esmagadoramente (77,34%) dos Oficiais não concorda que a proposta de diploma remeta, como aliás vem sendo recorrente e com tendência 
agravada, a regulamentação de diversas matérias para legislação posterior. O Estatuto é o documento onde, por norma, devem estar regulamentadas todas 
as matérias. A não ser assim perde significado e força legal e contribui para a retirada de referências. Tal não é admissível! 
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11. Considera adequado e/ou razoável que o EMFAR esteja a ser profundamente alterado sem que simultaneamente não esteja também a 
ser conhecido e discutido o estatuto remuneratório dos militares?   
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Sim! É adequado / razoável 50 8,04 16 8,16 25 6,11 91 7,42 
Não! Ambos os documentos 
não podem ser dissociados! 504 81,03 168 85,71 355 86,80 1027 83,70 

Não sei / Não Respondo 68 10,93 12 6,12 29 7,09 109 8,88 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : Também na matéria em apreço (alteração do EMFAR sem que simultaneamente não esteja a ser discutido o Estatuto Remuneratório) a opinião 
inequívoca dos Oficiais (83,70%) é negativa. Na realidade é de difícil, senão impossível compreensão, que um Estatuto esteja a ser “discutido” e ainda por 
cima se pretenda que o mesmo inclua tantas e tão gravosas medidas e, simultaneamente, os Militares não saibam o que esperar de um Estatuto 
Remuneratório que tendo em conta o forte agravamento de condições propostas não seja minimamente condizente com tais propósitos, designadamente 
repondo as inúmeras injustiças que hoje se verificam vindo complementarmente ainda a compensar todas as alterações negativas que se preconizam.  
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12. Considera, genericamente, que a proposta de diploma do novo EMFAR 
 

 

 
Activo Reserva Reforma Global 

 
Respostas % Respostas % Respostas % Respostas % 

Não acautela e até agrava os 
direitos e os interesses dos 

militares 492 79,10 157 80,10 303 74,08 952 77,59 
Mantém ou até reforça os 

direitos e os interesses dos 
militares 6 0,96 1 0,51 1 0,24 8 0,65 

Não sei / Não Respondo 124 19,94 38 19,39 105 25,67 267 21,76 
Total 622 100,00 196 100,00 409 100,00 1227 100,00 

 
Notas : A última questão deste grupo tem como resposta inequívoca a posição dos Oficiais em face à proposta que lhes é apresentada. Pouco mais de 0,5% 
considera que a proposta reforça os direitos e os interesses dos Militares. Mais de 77,5% dos Oficiais considera explicitamente que a proposta “Não 
Acautela e até agrava os Direitos e os Interesses dos Militares”. 
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