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Texto de substituição apresentado pela Comissão de Defesa Nacional relativo ao 

Projeto de Lei n.º 340/XIII/2.ª (PCP) – Altera o Estatuto dos Militares das Forças 

Armadas (EMFAR). 

 

Por iniciativa política do PCP, com o Projeto de Lei 340/XIII, a Assembleia da República 

iniciou um debate sobre o Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR). 

 

A iniciativa do PCP visava, sem prescindir de uma futura revisão mais global do diploma, 

corrigir os aspetos mais gravosos do Decreto-Lei n.º 90/2015 do Governo PSD/CDS que 

significou graves distorções e instabilidade para os militares portugueses.  

 

Tendo baixado sem votação, coube a um grupo de trabalho, no âmbito da comissão de 

Defesa Nacional, a discussão das alterações legislativas a este diploma. 

 

O PCP congratula-se com as alterações que foram aprovadas que, objetivamente, 

melhoraram este diploma. 

 

Destacamos: 

 

- A alteração ao dever de isenção politica que passa a ser dever de isenção partidária 

respeitando assim a Constituição da República Portuguesa; 

 

- A melhoria das normas relativas aos direitos de parentalidade que visam articular a 

condição militar e as consequências decorrentes dos destacamentos com a vida pessoal 

e familiar; 
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- A eliminação da categoria de furriel que provocou graves injustiças e distorções entre 

os sargentos. 

 

Não obstante as melhorias conseguidas, e que hoje foram aprovadas em votação final 

global, importa salientar que ficaram problemas por resolver.  

 

O PCP propôs, mas foram rejeitadas, alterações ao EMFAR que visavam uma revisão das 

carreiras, tempo e critérios, e não foram consideradas as propostas do PCP quanto às 

regras de passagem à reserva. Quanto à passagem à reserva, e tendo em conta que os 

militares apenas podem ficar 5 anos nesta condição, importa referir que a passagem 

forçada à condição de reserva não só retira militares que estão no pico das suas carreiras 

às Forças Armada, já deficitárias em recursos humanos, como irá criar problemas de 

natureza económica e social num futuro próximo.  

 

O grupo parlamentar do PCP aprova estas alterações, porque correspondem a melhorias 

ou superação de problemas existentes, mas o PCP não deixará, horando o seu 

património de intervenção, de prosseguir com a sua ação visando a dignificação da 

Instituição Militar que tem nos seus homens e mulheres o seu principal elemento. 

 

 

Assembleia da República, 21 de dezembro de 2017 

 

Os Deputados, 

 

JORGE MACHADO; ANTÓNIO FILIPE 


