
Eleições Legislativas de 4 de Outubro de 2015 

ENQUADRAMENTO – Tendo em vista uma desejável ponderação dos nossos contributos por parte dos Partidos e 
Movimentos concorrentes às próximas Eleições Legislativas de 4 de Outubro, a AOFA enviou a todos eles um texto, que 
fez acompanhar de perguntas de indiscutível interesse sob o ponto de vista socioprofissional.  Na mesma oportunidade 
a AOFA informou todos os Partidos e Movimentos que as respostas às questões que concretamente apresentámos 
seriam, em tempo oportuno, comunicadas a todos os Oficiais das Forças Armadas e demais Militares, no sentido de 
poderem, dessa forma, exercer o seu Direito de Voto de forma o mais informada possível.  

O texto, incluindo as respectivas perguntas, enviado aos Partidos e Movimentos e que pode ser consultado em  
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Contributos_e_Perguntas_aos_Partidos.pdf foi inicialmente enviado a 3 de Abril de 
2015, sendo posteriormente, em Julho e mais recentemente a 9 de Setembro efectuados, por parte da AOFA, novos 
reenvios aos Partidos e Movimentos que entretanto ainda não nos tinham dado qualquer resposta, sendo que nesta 
última data (9 de Setembro), dada a aproximação do dia do acto eleitoral, a AOFA solicitou que, no limite, as respostas 
nos fossem dadas até ao dia 18 de Setembro. 

No cumprimento do compromisso que assumimos, em Abril, perante todos os Oficiais, a AOFA vem agora dar a 
conhecer o resultado final de todo este processo, sendo que nos muitos casos em que não se registou qualquer resposta 
a AOFA, ainda assim, procurou, através de um trabalho de grande dimensão e profundidade, explorar todos os 
Programas e Manifestos Eleitorais no sentido de neles encontrar as referências aos temas que à Defesa Nacional, às 
Forças Armadas e aos Militares dizem respeito. Porque o que nos move são os legítimos interesses dos Militares e dos 
Oficiais em particular e porque não o poderíamos fazer de outra forma que não fosse a da absoluta isenção partidária. 

http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Contributos_e_Perguntas_aos_Partidos.pdf


Nota Final : A ordem pela qual são apresentados os Partidos e Movimentos tem a ver directamente com a data das 
respostas que nos foram chegando, sendo que no caso dos Partidos e Movimentos que não responderam, a ordem é 
perfeitamente arbitrária.    

Partido / Movimento Resposta à AOFA? Programa Eleitoral Observações 
Coligação Democrática 

Unitária (CDU) 
Respondeu a 15 de Abril 

http://www.aofa.pt/rimp/PCP_
Resposta_AOFA.pdf 

Programa Eleitoral do Partido Comunista Português (PCP) - 
http://pcp.pt/sites/default/files/documentos/programa_el
eitoral_pcp_legislativas_2015.pdf 
Manifesto Eleitoral do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) 
http://www.osverdes.pt/media/eleicoes/Legislativas_2015
/Manifesto_PEV_Legislativas2015.pdf 
Página Oficial - http://cdu.pt/legislativas2015/ 

Referência à Defesa na 
Página 75 do Programa 

Eleitoral do PCP 

Movimento “Nós Cidadãos” Respondeu a 9 de Junho 
http://www.aofa.pt/rimp/Respo

sta_NOS_CIDADAOS.pdf 

Programa Político  - 
http://noscidadaos.pt/site/?page_id=2558 
Página Oficial - http://noscidadaos.pt/site/ 

Referência à Defesa nos 
Pontos 13.7 a 13.12 
Programa Político 

Partido Unido dos 
Reformados e Pensionistas 

(PURP) 

Respondeu a 11 de Setembro 
referindo “serem matérias em 

estudo mas que neste momento 
não podem tomar posições 

definitivas relativamente a estes 
assuntos” 

Manifesto Eleitoral - http://www.purp.pt/wp-
content/uploads/2015/09/PURP_Linhas-do-Manifesto-
Eleitoral_v2.pdf 
Página Oficial  - http://www.purp.pt/ 

Não há qualquer 
referência à Defesa, 

Militares e Forças 
Armadas 

Partido Socialista (PS) Não respondeu Programa - http://costa2015.pt/wp-
content/themes/PS2015/assets/pdf/programa-eleitoral-
PS-legislativas2015.pdf 
Página Oficial - http://www.ps.pt/ 

Referência à Defesa nas 
Páginas 28 e 29 do 
Programa Eleitoral 

Movimento AGIR Não respondeu Programa – http://agir.org.pt/AGIR-DOX/AGIR-Programa-
Eleitoral.pdf 
Página Oficial - http://www.agir.org.pt/ 

Não há qualquer 
referência à Defesa, 

Militares e Forças 
Armadas 
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Partido Popular 
Monárquico (PPM) 

Não respondeu Programa – Não Disponível 
Página Oficial - http://www.ppm.com.pt/ 

Na Página Oficial está o 
programa de 2011  

Partido Nacional Renovador 
(PNR) 

Não respondeu Programa - http://www.pnr.pt/wp-
content/uploads/2015/09/Programa-eleitoral-PNR-
Legislativas-2015.pdf 
Página Oficial - http://www.pnr.pt/ 

Referência à Defesa nas 
Páginas 11 e 12 do 
Programa Eleitoral 

Bloco de Esquerda (BE) Não respondeu Programa - 
http://www.bloco.org/media/manifestolegislativas2015.p
df 
Página Oficial - http://www.bloco.org/ 

Referência à Defesa nas 
Páginas 46 e 47 do 
Programa Eleitoral 

Movimento LIVRE/Tempo 
de Avançar 

Não respondeu 10 Prioridades, 50 Propostas - 
http://tempodeavancar.net/?page_id=10838 
Linhas Programáticas - 
http://tempodeavancar.net/?page_id=875 
Página Oficial - http://tempodeavancar.net/ 

Referência às Forças 
Armadas em 4 linhas 

(Ponto 5.13) nas Linhas 
Programáticas 

Partido Cidadania e 
Democracia Cristã 

Não respondeu Programa - https://drive.google.com/file/d/0B-
L0UnRH3ftSOEUzSG9xZld1UmM/view 
Página Oficial - http://portugalprovida.blogspot.pt/ 

Referência à Defesa nos 
pontos 7, 8, 9 e 10 nas 

Páginas 43 e 44 
Pessoas, Animais e 

Natureza (PAN) 
Não respondeu Programa - http://legislativas2015.pan.com.pt/wp-

content/uploads/2015/09/PAN2015_ProgramaEleitoralXiii.
compressed.pdf 
Página Oficial - http://www.pan.com.pt/ 

Não há qualquer 
referência à Defesa, 

Militares e Forças 
Armadas 

Juntos pelo Povo Não respondeu Declaração de Princípios - 
http://juntospelopovo.pt/declaracao-de-principios/  
Página Oficial - http://juntospelopovo.pt/ 

Não há qualquer 
referência à Defesa, 

Militares e Forças 
Armadas 

Partido Comunista dos 
Trabalhadores Portugueses 

(PCTP/MRPP) 

Não respondeu Programa - Não Disponível 
Página Oficial - http://www.pctpmrpp.org/   e 
http://www.lutapopularonline.org/ 

Não Disponível 

Coligação Portugal à Frente 
(PAF) 

Não respondeu Programa - 
http://www.portugalafrente.pt/assets/programa-eleitoral-

Referência à Defesa nas 
Páginas 128 a 130 do 
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paf-2015-4-8.pdf 
Página Oficial - http://www.portugalafrente.pt/ 

Programa Eleitoral 

Partido da Terra (MPT) Não respondeu Programa - http://www.youblisher.com/p/1213464-
Programa-Eleitoral-2015-MPT/ 
Página Oficial - http://mpt.pt/ 

Não há qualquer 
referência à Defesa, 

Militares e Forças 
Armadas 

Partido Democrático 
Republicano (PDR) 

Não respondeu Programa - http://pdr-
partidodemocraticorepublicano.simply-
webspace.com.pt/?page_id=114 
Página Oficial  - http://pdr-
partidodemocraticorepublicano.pt/ 

Referência aos Militares 
na Página 9 do 

Programa Eleitoral 
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