
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 exercício de direitos sindicais nas Forças Armadas está, não só em discussão, como em

franca expansão em muitos países da Europa.

Recentemente, o Comité Europeu dos Direitos Sociais reconheceu, novamente, os direitos

sindicais para os militares.

Desta vez, este organismo, analisando uma queixa interposta pela Confederação Geral Italiana

do Trabalho contra o Estado Italiano, decretou como uma violação da Carta Social Europeia o

facto de os profissionais da Guarda de Finanças, que tem estatuto militar, estarem impedidos de

aderir a sindicatos e negociar acordos coletivos, entre outros aspetos.

Importa lembrar que este organismo já reconheceu explicitamente os direitos sindicais para os

militares na República da Irlanda e há já outros países onde os direitos sindicais já são uma

realidade.

Assim, parece caminhar-se, de forma inequívoca, para a interpretação que a Carta Social

Europeia reconhece os direitos sindicais também para os militares.

Acontece que, em Portugal, as associações representativas dos militares são sucessivamente

relegadas para segundo plano, a sua audição é, em grande parte das vezes, apenas formal e

até crescem tentativas para tentar silenciar as iniciativas destas associações. O mais recente

caso da tentativa de impedir a fixação de um cartaz porque a Armada não concordava com o

seu teor, é sintomático do modo como as associações representativas dos militares são tratadas

e consideradas.

Aliás, a consagração legal de as associações integrarem grupos de trabalho para matérias

socioprofissionais nunca teve efetivação. Atente-se, nos casos mais recentes das alterações ao

EMFAR, Regulamento de Avaliação do Mérito, alteração ao Regime de Contrato e Incentivos,

Contagem do Tempo Congelado, IASFA/ADM, Estatuto do Antigo Combatente, para citar só



alguns exemplos.

O grupo parlamentar do PCP entende que as associações representativas dos militares

desempenham um importantíssimo papel nas forças armadas e são um interlocutor que o poder

político, nomeadamente o Governo, deve não só ouvir e considerar, mas integrar como

parceiros de trabalho na construção das soluções.

As associações representativas dos militares desempenham um papel importante para a

democraticidade dentro das forças armadas e desempenham um papel fundamental para a

reivindicação e conquista de direitos que, pugnando pela melhoriada qualidade de vida e de

trabalho dos militares, são um importante contributo para melhorar as nossas forças armadas e

a sua atratividade.

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

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

seguinte:

1.º Como avalia, este Ministério, o caminho que está a ser percorrido na europa de

reconhecimento dos direitos sindicais às associações representativas dos militares?

2.º Que medidas vai este Ministério tomar para percorrer este caminho no nosso país?

Palácio de São Bento, 4 de julho de 2019

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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