
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Diário Notícias (DN) do passado sábado, dia 4 de Fevereiro, chamou para primeira página

uma notícia com o título «Trapalhada com generais», protagonizada pelo Chefe do Estado-Maior

General das Forças Armadas (CEMGFA), general Pina Monteiro.

A notícia destaca, entre outros, o facto de que «um tenente-general da Força Aérea em funções

no Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) viu a sua exoneração antecipada para

que os chefes militares conseguissem evitar a passagem à reserva do major-general do Exército

que ia ocupar aquele posto», sublinhando que, para isso, a data de dia 20 da ordem de serviço

do EMGFA foi alterada, duas vezes (primeiro para 18 de janeiro e depois 17), «para coincidir

com a data de saída do general que a assinara».

Conforme refere o DN, «o processo deixou algumas "pegadas" digitais com a dupla alteração»,

o que permite que hoje já se saiba que essas alterações foram feitas no dia 20 de Janeiro, a

primeira e no dia 24, a segunda.

Constata-se ainda, segundo o DN que, por um lado, as alterações «parecem assim ter servido

para apagar as impressões administrativas do tenente-general Sílvio Sampaio numa data (20 de

janeiro) posterior à da sua exoneração oficial daquele cargo no EMGFA: quarta-feira 18 de

janeiro» e, por outro, que o oficial general da Força Aérea acabou por ficar mais «uma semana

no EMGFA por acordo entre o CEMGFA - que o condecorara no dia 26 - e o chefe do Estado-

Maior da Força Aérea, general Manuel Rolo, informou o EMGFA», acabando por tomar posse

como Comandante de Pessoal do seu ramo apenas no dia 27!

Aliás, a este propósito, importa referir que o processo de governamentalização da promoção a e

de oficiais generais a que temos assistido ao longo dos últimos anos, fruto de sucessivas

alterações legislativas que têm esbatido o traço separador da isenção partidária, tem permitido

alguma arbitrariedade no comportamento de chefes militares, como por exemplo, o que levou à

exoneração no ano passado, pelo anterior Chefe de Estado-Maior da Armada, de um seu vice-

almirante. Mas também à preterição na promoção ao posto de tenente-general, ao longo dos

últimos anos, de majores-generais com folhas de serviço muito qualificadas, nomeadamente

pelo trabalho desenvolvido ao serviço das nossas Forças Armadas, em território nacional e no

estrangeiro.

Assim, ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e nos termos e para os efeitos do



artigo 229º do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Ministério da Defesa

Nacional o seguinte:

Vai o Ministério da Defesa Nacional, tal como fez em relação a outros situações, promover

com brevidade o necessário esclarecimento da situação?

1.

Considera o Ministro da Defesa Nacional que o actual Chefe do Estado-Maior General das

Forças Armadas tem condições, designadamente perante os seus subordinados, para

permanecer no exercício do cargo?

2.

Palácio de São Bento, segunda-feira, 6 de Fevereiro de 2017

Deputado(a)s

JORGE MACHADO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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