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ASSUNTO: ALTERAÇÃO AO ARTº 122 DO EMFAR 

 
01-06-2015 
INTRUDUÇÃO: 1 
...Portugal é uma democracia, faz parte da comunidade ocidental e tem uma geografia 
cujas consequências condicionam a definição dos seus interesses permanentes. 
...No quadro do processo de planeamento estratégico, com o objetivo de maximizar as 
capacidades nacionais, importa explorar, pelo que isso representa em termos de elemento 
multiplicador do potencial estratégico nacional, os seguintes ativos nacionais: a história, a 
identidade e coesão nacionais; a cultura e o espaço linguístico; um regime democrático 
consolidado; a participação na UE, na OTAN e na CPLP; o mar e a centralidade no espaço 
atlântico; o caráter arquipelágico do território; o clima e as comunidades de emigrantes. 
importa considerar as nossas principais vulnerabilidades: os desequilíbrios económico-
financeiros e os níveis de competitividade da economia; o envelhecimento da população; a 
dependência energética e alimentar; as insuficiências do sistema de justiça e os 
constrangimentos de ordenamento do território 
São os seguintes os princípios fundamentais em que assentam as políticas de segurança e 
de defesa nacional: o princípio da independência nacional, o princípio da igualdade entre 
os Estados, o princípio da proteção dos direitos humanos, o princípio do respeito pelo 
direito internacional, o princípio da resolução pacífica dos conflitos internacionais e o 
princípio da contribuição para a segurança, a estabilidade e a paz internacionais 
A temática da Segurança e Defesa colocam um novo desafio às e acrescenta um grau de 
responsabilidade ao nível das mais altas decisões, cujas esferas de administração devem, 
neste novo quadro de competências, promover a informação, formação e supervisão das 
condições necessárias ao desenvolvimento no respeito por todos os normativos legais 
que, neste caso, concernem a adequação do DIREITO ao uso de arma de qualquer 
natureza, bem como a organização de procedimentos seguros e adaptados e adequados 
ao estatuto dos militares das Forças Armadas. 
 
OBJECTIVO GENÉRICO:  
Dotar os interessados, de ferramentas que lhes permita a salvaguaguarda de obrigações e 
deveres e direitos contitucionais na acção que, com um quadro mais claro de 
procedimentos, vê facilitada a adopção, do comportamento adequado em cada momento. 
 
O presente alteração tem subjacente ... a preocupação de desenvolver condicionantes  
negativas, sem que tenha tido lugar a audição prévia das Associações Profissionais sobre 
este assunto, nem terem sido efectuadas propostas, dadas explicações ou efectuadas 
contrapartidas  ao fim do direito secular de uso de armas de qualquer natureza,  por parte 
daqueles  cidadãos que ingressaram ,  voluntariamente nos quadros permanentes da 
carreira militar, que adquirem vínculo definitivo às Forças Armadas, sendo designados por 
nomeação.  
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 Conceito Estratégico de Defesa Nacional 
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A  formação2 de base de índole científica, cultural e profissional, dos Quadros 
Permanentes das Forças Armadas  é destinada a satisfazer as qualificações indispensáveis 
ao desempenho de cargos e exercício de funções militares, em cada categoria; Uma 
formação comportamental, consubstanciada numa sólida educação militar, moral e cívica, 
tendo em vista desenvolver nos militares qualidades de desempenho, as virtudes e a 
dedicação ao serviço, inerentes à condição militar, a preparação específica, visando 
conferir competências e capacidade para atuar em situações de risco e incerteza 
típicas do combate armado, em resposta às exigências da segurança e da defesa 
nacionais, a  preparação física e militar, visando conferir aos militares o desembaraço físico 
e a prontidão imprescindíveis ao cumprimento das missões que lhes estão incumbidas. 
 
O Uso de armas de qualquer natureza é condição fundamental para o seu desempenho 
profissional, é como o pão para a boca, até se costuma dizer que os militares das Forças 
Armadas comem munições ao pequeno almoço, granadas ao almoço e armadilhas ao 
jantar. 
 
OBJECTIVO ESPECÍFICO 

Fazer um  exercício crítico a fim de perceber o actual estado da lei que estatui o direito à 
Detenção uso e Porte de Arma de qualquer natureza para os militares dos Quadros 
Permanentes das Forças Armadas. Será efetuada menção do edifício jurídico que 
enquadra o presente estudo as primeiras impressões que me causaram  a presente 
alteração. 

1ºReconhecer  que a presente alteração, não foi dada a conhecer, nas propostas 
apresentadas às Chefias Militares ao comum dos militares das UUEEOO, bem como às 
associações profissionais, como o é o caso da AOFA; 

2º Reconhecer que o universo, a que se destina a alteração efectuada, não tem 
tratamento igual sendo que militares no ativo e na reserva são considerados à parte das 
medidas efetivas para os militares da reforma, contrariando o princípio da igualdade de 
tratamento universal  previsto  na CRP; 

3ºConhecer quem tem as competências legais3, previstas MINISTÉRIO DA DEFESA 
NACIONAL Decreto-Lei n.º 122/2011 de 29 de Dezembro as normas e as lógicas que  
enquadram o direito, à detenção à  aquisição e o uso de armas de qualquer natureza por 
parte dos militares do Quadro Permanente  das Forças Armadas, efectuam-se através dos 
Orgãos competentes em conformidade com o previsto  no Artigo 15.º Direcção -Geral de 
Armamento e Infra -Estruturas de Defesa, cujas competencias  são d) Promover, 
coordenar e executar as actividades relativas à gestão do ciclo de vida logístico do 
armamento, bens e equipamentos, no que se refere aos processos de aquisição, 

                                                         
2 Artigo 76.º do EMFAR 
3 Administração directa do Estado 
 
 
1 — As Forças Armadas integram -se na administração directa do Estado, através do MDN, com a organização 
que consta na LOBOFA, e compreendem: a) O Estado -Maior General das Forças Armadas; b) Os ramos das Forças Armadas — Marinha, 
Exército e Força Aérea. 
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manutenção e alienação sob sua responsabilidade4, à garantia da qualidade, catalogação e 
normalização de material, à desmilitarização e alienação, em cooperação com o EMGFA, 
os ramos das Forças Armadas e o Ministério da Administração Interna; e ainda estabelecer 
normas e procedimentos, gerir os processos relativos à transmissão e circulação de 
produtos relacionados com a defesa, bem como os que respeitam ao exercício das 
atividades de indústria e comércio de armamento pelas empresas nacionais interessadas, 
supervisionando o cumprimento das disposições legais aplicáveis; não são as mesmas que 
estão consignadas a civis leigos cuja formação legal se enquadra na Lei 5 de /2006, que 
ronda as dez (10h) ou a outras entidades autorizadas a usar armas de calibre .50 sem 
qualquer formação . 

4º Perceber  que com este procedimento os militares ficam sujeitos a uma nova 
autoridade,  não militar, fora das Forças Armadas logo sem competencia disciplinar e fora  
da cadeia de comando que os poderá punir, retirando-lhes um direito especial 
fundamental, como sua ferramenta de trabalho, que é o direito  a deter e usar armas e 
armas de qualquer natureza. Perceber que passa a ser um poder arbitrário atribuido ao 
DN/PSP, que vai atribuir armas aos militares que bem lhe apetecer. Essa medida é 
eqivalente à perda da condição de militar, à separação de serviço, ou à expulsão das Forças 
Armadas, para efeitos de perda desse direito. 

5º Compreender, que neste momento, talvez por falta de coordenação, entre as 
diferentes instituições do estado nomeadamente naquelas que exercem a gestão da força 
e da violência em nome do estado, os militares das Forças Armadas tenham um Estatuto 
aprovado que lhes retira o direito de uso de armas de qualquer natureza, não possuem 
qualquer diploma legal que se veja esse direito efetivo consignado e que a GNR e talvêz 
também a PSP, sejam os detentores desse direito de uso e porde de armas de qualquer 
natureza. Como quem diz, que poderiam, na sequencia deste acto do governo considerar 
ilegítimo todo o uso de armas de qualquer natureza  por militares das Forças Armadas, 
eventualmente desencadear  ações táticas específicas para levar a cabo a sua 
missão..”emanada do governo. Situação que é necessário aclarar de quem é a 
responsabilidade. 

 
 Sobre o 1º ponto “Reconhecer  que da presente alteração, não houve conhecimento previo 
para pronunciamento por parte das Chefias Militares e por parte das Associações 
Profissionais  Este facto é fundamental para compreender a forma capciosa, encapotada 
sigilosa e de má fé reveladas por este comportamento do Ministerio da Administração 
Interna, ao fazer introduzir esta alteração, que a viu promulgada pelo  O Sr PR, 
Comandante Supremo  das Forças Armadas, ainda tendo como limites previamente 
conhecidos sobre o poder discricionário, que eventualmente tivesse de exercer, o facto do 
Tribunal Constitucional se ter pronunciado no sentido da inconstitucionalidade da recusa 

                                                         
4
 Sendo que os militares do quadro Permanente possuem vinculo definitivo às Forças Armadas, nas situações de ativo, reserva e 

reforma, todos os assuntos  relacionados com as Forças Armadas, dizem-lhes respeito e mantêm o seu vinculo  permanente. Por 
conseguinte  o Direito, a aquisição, a detenção e o uso de armas de qualquer naturesa bem como a gestão a manutenção os ciclos de 
vida do armamento dos militares do quadro permanente das Forças Armadas é da DGA e dos Ramos das Forças Armadas. Ainda que os 
militares dos Quadros Permanentes não percam por esse motivo aos seus direitos de cidadão comum e possam também adquirir 
material de desporto e outras armas do tipo civil, através dos armeiros comuns e dar conhecimento e registo deles à Direção de Armas e 

Explosivos da DN/PSP . 
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da legitimidade às associações sindicais para iniciarem procedimentos ou neles intervirem, 
tanto em defesa de interesses coletivos como em defesa coletiva de interesses individuais 
dos seus representados. Por outro lado, explicita-se agora a admissibilidade de as 
associações procederem, tanto à defesa de interesses coletivos, como à defesa coletiva de 
interesses individuais, desde que no âmbito do respetivo escopo institucional. (CPA). 
 
2º Reconhecer que o universo, a que se destina, é discriminado entre si conforme a 
condição que nele  se detém, ( activo e reserva por um lado e (reformados por outro) o que 
parece nitido violar o pricipio da igualdade de tratamento que a seguir se descreve: 
... 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito 
ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de 
origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual. 
 
3ºConhecer  as  normas e as lógicas que enquadram o direito ao uso de armas por parte 
dos militares que contituem as Forças Armadas,não são as mesmas que estão consignadas 
a civis como a seguir passo a demonstrar: 

A  formação5 de base de índole científica, cultural e profissional, dos Quadros 
Permanentes das Forças Armadas  é destinada a satisfazer as qualificações indispensáveis 
ao desempenho de cargos e exercício de funções militares, em cada categoria; Uma 
formação comportamental, consubstanciada numa sólida educação militar, moral e cívica, 
tendo em vista desenvolver nos militares qualidades de desempenho, as virtudes e a 
dedicação ao serviço, inerentes à condição militar, a preparação específica, visando 
conferir competências e capacidade para atuar em situações de risco e incerteza 
típicas do combate armado, em resposta às exigências da segurança e da defesa 
nacionais, a  preparação física e militar, visando conferir aos militares o desembaraço físico 
e a prontidão imprescindíveis ao cumprimento das missões que lhes estão incumbidas. 
  

A  formação6 de base de dez horas conferida aos portadores de licença de uso e 
porte de arma de fogo da Classe B1 confere alguns conhecimentos jurídicos 
nomeadamente a Lei 5/2006, alguns conhecimentos  gerais de balística, como ponto de 
saida e ponto de chegada movimentos de rotação tipos de munições de uso civil, regras de 
segurança no manuseamento, transporte e guarda da arma  e cerca de vinte disparos para 
alvos fixos a dez metros, porque grande parte dos autorizados a usar armas da classe B, ( 
9mm ou superior) nem sequer formação são obrigados a ter. 

Entender  que não é pelo facto de um qualquer cidadão ter sido inibido de de 
licença de uso e porte de arma de defesa, por uma qualque sanção condenatória, por se 
encontrar ébrio, ou não ter entregue um qualquer atestado médico, que inibe esse 
cidadão, de ser mobilizado recrutado e treinado a usar armas de qualquer natureza, 
especialmente em caso de mobilização, ou convocação para exercicios, manobras ou 
mesmo missões. Tenho a certeza que me confere o conhecimento de um passado ainda 

                                                         
5
 Artigo 76.º do EMFAR 

6
 Artigo 76.º do EMFAR 
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recente, que a mobilização para as frentes ultramarinas, nunca teria existido se fossem 
levadas em conta as bebedeiras que os cidadãos apanhavam.  

Os militares e em especial os  dos quadros permanentes não obtêm o direito ao uso 
e porte de arma, por esta ser consignada  à defesa pessoal, ou à caça, ou ao desporto, bem 
como por ter pago taxas, ser membro de clubes ou por ter sido autorizado. Obtêm esse 
direito por nomeação em Diário da Republica e atribuição de carta patente, diploma de 
encarte.  
4º Perceber  que com este procedimento os militares ficam sujeitos a uma nova 
autoridade não militar, fora das Forças Armadas e da cadeia de comando que os pode 
punir, retirando-lhes um direito diferenciador   fundamental, como é  o caso da sua 
ferramenta de trabalho, que é o direito  a deter e usar armas e armas de qualquer 
natureza. Atera as competencias exclusivas aos militares das FA  e respectivo edifício 
legislativo. 
INTERROGAÇÕES PERTINENTES 
O Regime Jurídico das Armas e munições não se aplica aos militares das Forças Armadas, 
ou aplica?  
O uso de armas pelos elementos que constituem as Forças Armadas, não segue a mesma 
regras ou lógica que os restantes cidadãos, ou seguem?  
Os Militares do QP são profissionais das Armas.. Estudam na Escola das Armas fazem as 
suas licenciaturas e mestrados ou formação profissional qualificada em Armas... São 
autoridades plenipotenciárias para todo o serviço nacional,  são donos do seu instrumento 
e qualificação profissional ou não? 
 São suspeitos à priori e alguém em quem a sociedade civil e o MAI não confia ou suspeita? 
 Quais os fundamentos?  
 
Em estado de direito quem faz a acusação ou levanta as suspeitas é que tem de produzir a 
prova da mesma e não o contrário!!..as suspeitas têm de ser fundamentadas, em 
conformidade com o previsto no CPP .. 
 
O DN/PSP, é que tira e dá as armas aos militares?  
Na hierarquia militar também está o DN/PSP? 
 Os Chefes Militares demitem-se Estatutariamente da tutela dos seu militares? 
 
Os militares não têm direito ao uso e porte de armas de qualquer natureza? 
.Então quando andarem na rua armados de metralhadoras ou de auto metralhadoras 
carros de combate ou morteiros, quem lhes passa a licença? 
É passada ad hoc para as formaturas, os exercícios, treinos e missões ...é o DN/PSP que 
atribui o direito ao uso de armas aos  militares? 
Contudo o DN/PSP inibe o militar desse direito se não enviar atestado médico? 
Fica também inibido se tiver bebido umas cervejas?.. 
O militar tem direito ao uso de uniforme em qualquer das situações em que se encontre, 
por ter vinculo definitivo às FA, mesmo na situação de reforma pode ser convocado e 
desempenha funções da sua categoria e posto, tem de pedir autorização ao DN/PSP para 
adquirir ou  usar a sua arma? 
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E porque não o uniforme? 
.As Forças Armadas estão dependentes de autorização do DN/PSP para armar e equipar os 
seus militares? 
 É diferente o militar do ativo o da reserva e o da reforma no que diz respeito à sua 
condição de militar?, afinal o vinculo já não é definitivo? 
Até pode ser credível que as Forças Armadas se queram ver livres dos seus militares 
reformados dispensando-os das suas obrigações deveres e direitos.  
Nesse caso os militares podem prestar serviço noutros exércitos?  
Podem prestar seviço Na ONU ou UEO , na NATO, na NAMSA e no caso de poderem, não 
tem direito a deter as suas ferramentsas de trabalho?  
Não podem adquirir o seu fardamento equipamento e a sua arma adequada à missão?  
 
No caso de não poderem como subsistem os militares reformadados, com o aumento da 
longevidade no meio desta turbulencia em que nem o mantêm financeiramente? 
 
Se o estado não tem verba para manter as suas Forças Armadas, como vão os militares 
manter a sua dignidade social, como vão sobreviver a trabalhar mantendo as regras 
estatutárias, relativas ao desempenho de funções adequadas ao seu posto ou categoria 
profissional? 
 

Cabe aqui também compreender as regras que enquadram a elaboração de 
alterações legislativas por parte da administração do estado, nomeadamente quando se 
refere a direitos contratuais obtidos através de actos legislativos, bem como as regras que 
dão forma  aos princípios gerais da atividade administrativa, conforme se indica: 
 
REGRAS QUE ENQUADRAM A ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
(LDNFA) 
O PR é o Comandante Supremo das Forças Armadas. 
O Governo é o órgão superior de administração das Forças Armadas. 
A AR fiscaliza a ação do Governo 
O MDN é politicamente responsável pela componente militar da PDN 
 
O   CPA  no seu Artigo 3.º  consigna o Princípio da legalidade1 nos seguintes termos - Os 
órgãos da Administração Pública devem atuar em obediência à lei e ao direito, dentro dos 
limites dos poderes que lhes forem conferidos e em conformidade com os respetivos fins. 
2 - Os atos administrativos praticados em estado de necessidade, com preterição das 
regras estabelecidas no presente Código, são válidos, desde que os seus resultados não 
pudessem ter sido alcançados de outro modo, mas os lesados têm o direito de ser 
indemnizados nos termos gerais da responsabilidade da Administração. 
 
As regras  do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO constantes do  Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro vem clarificar quais são as entidades a que se aplica:  
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Esclarece, assim, que as regras respeitantes aos princípios gerais, ao procedimento e à  
atividade administrativa são aplicáveis a  quaisquer entidades que exerçam a função 
administrativa , independentemente da sua natureza. 
 
O Governo é  o Orgão Superior da Administração das Forças Armadas. 
 
Um especial destaque merece ser, entretanto, dado à matéria da revogação dos 
regulamentos administrativos.  
 
Procurando dar resposta às questões colocadas pela doutrina em torno do regime da 
anterior versão do artigo 119.º, passa a prever-se expressamente que os regulamentos de 
execução não podem ser objeto de revogação sem que a matéria seja objeto de nova 
regulamentação, dispondo-se, ainda, que a inobservância desta regra implicará a vigência 
das normas regulamentares do diploma revogado das quais dependa a aplicabilidade da 
lei exequenda (artigo 146.º). 
 
Contudo como foi publicado e promulgado um novo regulamento o CPA no seu  Artigo 
73.º dá relevo ao Fundamento da escusa e suspeição, que consiste no seguinte: 
 

1 - Os titulares de órgãos da Administração Pública e respetivos agentes, bem 
como quaisquer outras entidades que, independentemente da sua natureza, se encontrem 
no exercício de poderes públicos devem pedir dispensa de intervir no procedimento ou em ato 
ou contrato de direito público ou privado da Administração Pública quando ocorra 
circunstância pela qual se possa com razoabilidade duvidar seriamente da imparcialidade 
da sua conduta ou decisão e, designadamente:  

a) Quando, por si ou como representante ou gestor de negócios de outra 
pessoa, nele tenha interesse parente ou afim em linha reta ou até ao terceiro grau 
da linha colateral, ou tutelado ou curatelado dele, do seu cônjuge ou de pessoa 
com quem viva em condições análogas às dos cônjuges; 

b) Quando o titular do órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa com quem 
viva em condições análogas às dos cônjuges, ou algum parente ou afim na linha 
reta, for credor ou devedor de pessoa singular ou coletiva com interesse direto no 
procedimento, ato ou contrato; 

c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois 
de instaurado o procedimento, pelo titular do órgão ou agente, seu cônjuge ou 
pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente ou afim na 
linha reta; 

d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o titular do órgão 
ou agente, ou o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às 
dos cônjuges, e a pessoa com interesse direto no procedimento, ato ou contrato; 

e) Quando penda em juízo ação em que sejam parte o titular do órgão ou 
agente, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges, parente em linha reta ou pessoa com quem viva em economia comum, 
de um lado, e, do outro, o interessado, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
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condições análogas às dos cônjuges, parente em linha reta ou pessoa com quem 
viva em economia comum. 
2 - Com fundamento semelhante, pode qualquer interessado na relação jurídica 

procedimental deduzir suspeição quanto a titulares de órgãos da Administração Pública, 
respetivos agentes ou outras entidades no exercício de poderes públicos que 
intervenham no procedimento, ato ou contrato. 

 
( Aplica-se também à propriedade de bens, de valor, cultural,técnico,artístico, traduzível 
em valor monetário e de mercado, como é o caso das armas). 
 
Logo se conclui que o interesse de quem efectuou a proposta de alteração ao EMFAR, para 
que os militares se subordinem a Lei 5/2006 foi efectuado tanto quanto se sabe pelo MAI, 
provávelmente por alguém pertencente às Forças e Serviços de Segurança, nomeadamen-
te a PSP, que tem interesses particulares no processo, uma vez que, vai poder autorizar ou 
não um direito para parte dos militares do Quadro Permanente das Forças Armadas, dessa 
sujeção, receberá parte das taxas e emolumentos de forma regular. 
  
No que diz respeito à não previsão do Direito a armas de qualquer naturesa, só tem 
competencia para alterar essa disposição, a cadeia de comando dos ramos e o CENGFA, 
através da DGA/MDN.7  
Caso se venha a verificar que a proposta efectuada em sede de colocação de propostas de 
alteração dos contratos de direito Público agora retirados do EMFAR, não tenham sido 
efectuados por entidade conpetente este ato torna-se nulo em conformidade com o 
previsto no Artigo 36.º sobre a Irrenunciabilidade e inalienabilidade. 
Competência: 
1 - A competência é definida por lei ou por regulamento e é irrenunciável e inalienável, 
sem prejuízo do disposto quanto à delegação de poderes, à suplência e à substituição. 
 
2 - É nulo todo o ato ou contrato que tenha por objeto a renúncia à titularidade ou ao 
exercício da competência conferida aos órgãos administrativos, sem prejuízo da delegação 
de poderes e figuras afins legalmente previstas. 
 
Conhecendo o passado recente , com base nalguma legislação ad hoc fazer a recolha de 
armas de valor histórico cultural e patrimonial, propriedade de militares mais idosos, que 
assustados com as medidas especiais de policia, foram e irão entregar à pressa os bens de 
que são proprietários e que reverteram e irão reverter para a PSP, que os vende em leilões, 
a armeiros a agentes e colecionadores, muitos deles da própria corporação, que segundo 
consta  alguns as adquirem a preços simbólicos no próprio acto de entrega.  
 

                                                         
7
  Tal como no caso anterior convém conhecer  se a deliberação foi tomada por entidade competente para o fazer esta a proposta de 

alteração que se traduziu na promulgação do EMFAR, a Ata da reunião  lavrada, que contém um resumo de tudo o que nela tenha 
ocorrido e seja relevante para o conhecimento e a apreciação da legalidade das deliberações tomadas, designadamente a data e o local 
da reunião, a ordem do dia, os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das 
respetivas votações e as decisões do presidente. 
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Mesmo quando as referidas armas são recepcionadas e ficam na posse do estado , a psp, 
recebe uma percentagem do resultado dessas mais valias é um bom negócio para a PSP. 
 
Para que não haja dúvidas será relevante aqui sublinhar que no mínimo esta alteração 
legislativa aprovada em conselho de ministros e promulgada pelo PR, deverá ser 
explicada, em conformidade com acta lavrada,  em conformidade com o Artigo 34.º do 
Código do Procedimento Administrativo conforme se trancreve: 
 

Ata da reunião de cada reunião é lavrada ata, que contém um resumo de tudo o 
que nela tenha ocorrido e seja relevante para o conhecimento e a apreciação da legalidade 
das deliberações tomadas, designadamente a data e o local da reunião, a ordem do dia, os 
membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o 
resultado das respetivas votações e as decisões do presidente. 

2 - As atas são lavradas pelo secretário e submetidas à aprovação dos membros no 
final da respetiva reunião ou no início da reunião seguinte, sendo assinadas, após a 
aprovação, pelo presidente e pelo secretário. 

3 - Não participam na aprovação da ata os membros que não tenham estado 
presentes na reunião a que ela respeita. 

4 - Nos casos em que o órgão assim o delibere, a ata é aprovada, logo na reunião a 
que diga respeito, em minuta sintética, devendo ser depois transcrita com maior 
concretização e novamente submetida a aprovação. 

5 - O conjunto das atas é autuado e paginado de modo a facilitar a sucessiva 
inclusão das novas atas e a impedir o seu extravio. 

6 - As deliberações dos órgãos colegiais só se tornam eficazes depois de aprovadas 
as respetivas atas ou depois de assinadas as minutas e a eficácia das deliberações 
constantes da minuta cessa se a ata da mesma reunião não as reproduzir. 
 
Deste modo ficará mais nítido para todos o verdadeiro objeto desta alteração ao  ato ou 
contrato que teve por objeto a renúncia à titularidade do direito à detenção uso e porte de 
armas de qualquer naturesa  independentemente de qualquer licença, bem como a 
legitimidade dos seus proponentes , até porque se tratou de um acto de suposta aceitação 
por parte do universo a quem se dirige a proposta  supostamente em cima do acto de 
promulgação. 
 
Conclusão 
 
Por proposta aceite do Ministério da Administração Interna, o Ministro da Defesa Nacional 
perde poderes , que alienou sobre as suas Forças Armadas. 
Deste negócio em favor do Ministério da Administração Internal através da Policia de 
Segurança Pública, os militares das Forças Armadas, perderam  a  legitimidade para usar 
armas de qualquer natureza; 
 
Os militares das Forças Armadas, para manterem o seu sabre, espada,baioneta, a sua faca 
de mato, ou bastão, têm agora de se inscrever em clubes civis de tiro  ou de artes marciais, 
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em associações e federações civis ou fazer parte de clubes de colecionadores privados 
para poderem ter canhões e metralhadoras, fazer uns cursos nas escolas deles, 
autorizadas e fiscalizadas por eles. 
 
Os militares das Forças Armadas, passam a estar dependentes de um parecer do DN/PSP, 
para o exercicio de um direito a de obterem licença para manter a posse  da arma através 
de testes psicológicos exigidos e autorizados por eles mesmos, em entidades da sua 
confiança, pagando os respectivos despachos, taxas e emolumentos de forma ciclica; 
 
O  extraordinário poder conseguindo através do tal exame médico, prevê a 
impossibilidade ou a improbabilidade segura, de alguém que passe neste seleção, se vá 
suicidar ou cometer um homicidio, num prazo de cinco anos, não mais!, porque será 
necessário fazer novo exame e pagar mais uma taxa e mais um emolumento, num fluxo de 
rendimento garantido. 
 
A actual lei das armas confisca bens pessoais, propriedades, por despacho do DN/PSP, 
para depois venderem, negociarem e alimentarem o mercado das armas e ficar com parte 
do negócio. 
 
Um bom negócio este, que me abre a curiosidade de perguntar, como quem  e quanto irá 
render a comissão nesta politica negocial ?  
 
Valor acrescentado com a nova redação do Artº 122 proposto pelo MAI: 
Após breve leitura do articulado do EMFAR, quando deparamos com o Artº 122, verifica-se 
de imediato, que aquele parafraseado não encaixa por dois motivos exenciais: 
 
 Em primeiro lugar a lógica do seu desenvolvimento do discurso passa 
imediatamente de um discurso positivo, para um de caráter  negativo, punitivo do tipo 
repressivo e policial, é contraditório com  todo o edifício jurídico anterior; 
 
  Em segundo lugar na leitura daquele artº  também é fácil detetar redundâncias e 
repetições inadmissíveis dos  procedimentos e metodologias já descritas, ou 
procedimentos que vão ser explanados no decorrer do desenvolvimento daquele 
documento legal.  
 
Os militares do Quadro Permanente conhecem perfeitamente tudo sobre exames 
médicos, juntas de inspeção, até possuem um serviço de saúde próprio com hospital 
próprio e médicos de reconhecida competencia científica e técnica. 
 
A  passagem à reforma compulsiva, separação de serviço e expulsão das Forças Armadas, 
com o respectiva perda de alguns direitos de cidadania, como o é aquele  caso da 
expulsão, em que o cidadão perde o direito de se defender em armas integrando ou não no 
exercito do seu país. Contudo a autoridade que possui competencias para exercer esse 
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poder é o Conselho Superior de Disciplina do Exército.Não são, o governo através do seu 
ministro e promulgação de leis deste jaez, nem é o DN/PSP com os seus despachos . 
 
Haverá algo de  inovador com o novo articulado do artº 122? 
Parece-me que sim.  
 
O corolário8 de uma vontade expressa pela psp em várias reuniões sindicais por eles 
desenvolvidas e que inclusivamente assisti, sempre  baseadas na ignorancia na inveja e na 
vingança através de muito ruído, confusão conceptual e infiltração ilegal nos circuitos de 
decisão sobre a vida dos militares das FA, sendo notório o desejo de que os militares não 
se destingam do ordinário e do vulgar tornando-se de forma negativa igual aos demais 
proponentes e promulgadores deste acto legislativo; 
 
Nitida vontade de interferir na vida dos militares da Forças Armadas, alterando-lhes 
unilateralmente contratos de direito público, sem os ouvir, consultar ou  sequer ter em 
conta as suas chamadas de atenção, numa atitude prepotente, incompetente, impotente 
e  suicidária e própria de algum ignorante vingativo, mal intencionado, bipolar ou 
psicopata, provávelmente irresponsável e clinica e politicamente inimputável; 
 
Introdução de uma nova autoridade disciplinar na hierarquia das forças armadas o 
DN/PSP, assim vinda do nada, com poderes ao nível do poder de expulsão da FA !!; 
 
A nítida sobreposição do valor dos  negócios das pequenas  armas, das taxas e dos  clubes 
empresas e de num circuito muito próximo do paralelo, da prepotencia  e do arbitrário, 
próprio de paises do quarto mundo, ou do submundo da atual vida civil, que nos foi 
imposta por este tipo comportamental.  
Tudo trocado por valores cívicos, éticos e deontológicos, tranparentes, baseados na 
liberdade responsável no conhecimento com disciplina, na confiança e na boa fé, que 
facilmente se poderão demonstrar serem praticados pelos elentos das Forças Armadas, 
em quaiquer situação, por qualquer estudo estatístico ou serial, isento e transdisciplinar. 
 
Haverá aqui algum acto sensurável? 
 
HaveráE responsáveis,? E culpados?  
 
Em primeiro lugar gostaria de saber a verdade. 
A verdade é fácimente encontrada lendo este livro do fim para o princípio. Começando 
pelo resultado e caminhando pelos intervenientes e seus contributos, passeando pelas 
mertodologias obrigatórias do CPA até chegarmos aos responsáveis doutrinais.  
A verdade reside neste facto concretizado pela publicação do novo EMFAR e no seu 
conteúdo. 

                                                         
8
 História antecedente em anexo A 
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 Este acto para ser legal, e aplicável tem de conter em si todos os elementos admissíveis, 
todos os intervenientes aceitáveis, todas as votações efectuadas, todas as deliberações 
admissíveis e votadas e tudo este processo   ter  decorrido nos termos previstos  na lei. 
 
 
Em Resumo: 
 
Enquadrar  
 
Sensibilizar. 
 
A  presente reflexão tem por objecto, apresentar o tema à mesa do secretariado da AOFA, 
a fim de ser promovida uma reunião do Conselho Nacional para apreciação e conclusões.  
No final devera ser lavrada ata contendo as diferentes deliberações, votações e ação a 
tomar. 
 
 para  sabee e se  sintam capazes de a utilizar sem ter de procurar  
 
A eficiência da acção traduz-se em:  
 
Controlo emocional; Instinto apurado; Auto confiança; Economia de meios. 
 
DESTINATÁRIOS: 
CEMA;CEME;CEMFA;CENGFA; 
CN-AOFA; 
ASSEMBLEIA GERAL AOFA 
COSELHO DEONTOLÒGICO AOFA 
 
LOCAL PREVISTO PARA apresentação: Instalações da AOFA 
 
ACÇÃO  
Consulta às: 
 Chefias Militares  
Ao Secretariado 
Ao Conselho nacional 
À Assembleia Geral;  
Ao Governo  
À Assembleia da Répública  
Aos Partidos politicos com assento parlamentar 
Comissão Parlamentar de Defesa para audiencia das entidades intervenientes 
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Contencioso 
Prossesso de providencia cautelar; 
Cntencioso Administrativo. 
Tribunal Contitucional 
 
Aprender  com a história 
 
Vontade manifesta por diversos meios Ilegais para impor a restrição agora publicada 
no EMFAR. 
 
 Mail de 2011 enviado à AOFA por Ricardo A Correia 
 
MAI e Polícia de Segurança Pública não aceitam que as Forças Armadas tenham direito 
absoluto sobre as armas e a força. 
 
Combatem com o abuso de autoridade, contra o cumprimento da Lei das Armas, o 
Estatuto dos Militares das Forças Armadas o Estatuto da Condição Militar..enfim 
combatem a instituição militar...estão a provocar, constantemente. Querem à força 
acabar com as Forças Armadas..querem combater, querem guerra. 
 
Todos juntos com MAI MJ MDN, ignoraram a nossa existência, negociaram um novo 
sistema de informação tomaram conta das informações, e para conhecerem os nossos 
ficheiros, obrigam-nos a ter Cartão do Cidadão, depois solicitam acesso à nossa base de 
dados, cruzam outros dados e conhecem o nosso dispositivo de forças as moradas de 
todos os operacionais e suas famílias e partilham com os amigos...tudo nas costas dos que 
a dada altura terão que tomar uma decisão..agora descredibilizam os BIM, passam a ser 
um cartão profissional, não nos deixam registar as armas de que somos proprietários, 
solicitam-nos processo de idoneidade, e pedido de autorização de compra de armas bem 
como toda a aplicação da lei 5/2006...começaram com as espadas sabres  e espadins ..por 
aí fora. O Departamento de Armas e Explosivos era da Arma de Artilharia..depois passou 
para a PSP mas eram os oficiais do exército que toram conta do assunto ...depois passou 
para as mãos de um civil...chefe de repartição que era o chefe do polvo do tráfico de armas 
o Celestino...depois da merda que deu resolveram produzir uma lei que atormentou os 
velhotes e viuvas dos militares ...recolheram-nas e fizeram brutais colecções 
particulares...só para eles...depois tomaram conta dos leilões...e agora humilham-nos  e 
hão-de fazê-lo até deixarmos de existir. 
Tem de ser tomada uma posição urgente. 
 
RACorreia 
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Em Anexo as digitalizações  da troca de pareceres entre a DN/PSP e o CENGFA  no 
passado recente. 



15 

 
® T Cor Ricardo Augusto Correia   DOCUMENTO INACABADO 
 

CN AOFA 

 



16 

 
® T Cor Ricardo Augusto Correia   DOCUMENTO INACABADO 
 

CN AOFA 

 



17 

 
® T Cor Ricardo Augusto Correia   DOCUMENTO INACABADO 
 

CN AOFA 

 
 
 
 



18 

 
® T Cor Ricardo Augusto Correia   DOCUMENTO INACABADO 
 

CN AOFA 

 
 



19 

 
® T Cor Ricardo Augusto Correia   DOCUMENTO INACABADO 
 

CN AOFA 

 
 



20 

 
® T Cor Ricardo Augusto Correia   DOCUMENTO INACABADO 
 

CN AOFA 

 
 



21 

 
® T Cor Ricardo Augusto Correia   DOCUMENTO INACABADO 
 

CN AOFA 

 

 



22 

 
® T Cor Ricardo Augusto Correia   DOCUMENTO INACABADO 
 

CN AOFA 

Outros Anexos com interesse relacionado 
 
POLICIA QUER CONTROLAR EXERCICIOS MILITARES E TESTAR A SEGURANÇA DAS 
INSTALAÇÕES MILITARES... 
 
SEMPRE QUE SE FAÇAM EXERCÍCIOS NAS FA TEMOS DE LHES PEDIR AUTORIZAÇÃO E 
DAR-LHES CONHECIMENTO... 
 
SERÁ QUE NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES AS POLÍCIAS TAMBÉM  DÃO 
CONHECIMENTO DAS SUAS ACÇÕES ÁS FA...SEMPRE QUE AS MESMA DECORREM EM 
ÁREA DE SERVIDÃO MILITAR.. 
 
ATENÇÃO QUE É CRIME ESSENCIALMENTE MILITAR, INTERFERIR OU PREJUDICAR O 
MOVIMENTO DE FORÇAS MILITARES 
DEIXA VER... 
 
CÓDIGO DE JUSTIÇA MILITAR 

 Artigo 6.º 
Local de serviço 

 

1 - Considera-se 'local de serviço' qualquer instalação militar, plataforma de força militar, 
área ocupada por força militar ou onde decorram exercícios, manobras ou operações 
militares ou cuja defesa, protecção ou guarda esteja atribuída a militares ou forças 
militares.  
2 - Por 'força militar' entende-se qualquer conjunto de militares organizado em unidade ou 
grupo de unidades, incluindo a respectiva plataforma ou plataformas de combate ou de 
apoio, tais como navios, veículos terrestres, aeronaves ou outras, pronto ou em 
preparação para o cumprimento de missões de natureza operacional.  
3 - Por 'instalação militar' entende-se o quartel-general, quartel, base, posto, órgão, 
estabelecimento, centro, depósito, parque, perímetro defensivo, ponto sensível ou 
qualquer outra área ou infra-estrutura que se destine, temporária ou permanentemente, a 
qualquer tipo de serviço ou função militar 
  
4 - Os navios, veículos terrestres ou aeronaves apresados ou, a qualquer título, 
incorporados nas Forças Armadas ou noutras forças militares são considerados como 
plataformas militares enquanto estiverem ao seu serviço ou guarda.  
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Artigo 68.º 
Ofensas a sentinela 

 

1 - Aquele que, injustificadamente, deixe de cumprir ordem legítima dada ou transmitida, 
de forma inteligível, por sentinela, quando haja simples recusa de cumprimento da ordem, 
é punido: 
  
a) Em tempo de guerra, com pena de prisão de 1 a 4 anos; 
 
b) Em tempo de paz, com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, se a sentinela fizer a 
correspondente cominação 
 
2 - Aquele que, injustificadamente, desarmar sentinela ou a ofender, no corpo ou na 
saúde, é punido com pena de prisão de 1 a 4 anos. 
  
3 - É aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 51.º e no artigo 52.º  

  

Artigo 69.º 
Actos que prejudiquem a circulação ou a segurança 

 

Aquele que, por qualquer forma, intencionalmente prejudicar exercícios ou manobras 
militares, a circulação de tropas ou de veículos transportadores de armamento ou a 
segurança de forças ou instalações militares, necessários ao cumprimento de missões 
legítimas, é punido: 
 
a) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, em tempo de guerra; 
 
b) Com pena de prisão de 1 mês a 1 ano, em tempo de paz.  
 

NÃO SEI SE A PSP TEM DE CONHECER A LEGISLAÇÃO...MAS SE TEM QUE NÃO SE 
ACHEM AS ÚNICAS AUTORIDADES DO PAÍS, MAIS AGORA QUE ATÉ QUEREM OS 
MILITARES DAS FA A DESEMPENHAR FUNÇÕES NA SEGURANÇA INTERNA...SE 
CALHAR JÁ NÃO QUEREM.... 

Guerra 

Até parecia que o Rambo andava à solta na Encarnação 

por VALENTINA MARCELINO02 Outubro 2010  
  
Era só um simulacro a meio da noite, mas ninguém foi informado. Nem a polícia, que, 
chamada por residentes aterrorizados, por pouco não atirou nos militares encapuzados. 
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Os residentes na zona da Encarnação, em Lisboa, viveram momentos de terror ao 
ouvirem, na madrugada de terça para quarta-feira, dezenas de tiros na rua. Quando 
espreitaram à janela, o que viram não os sossegou: um grupo de militares encapuzados, de 
camuflado, armados até aos dentes, tentavam entrar de assalto numas instalações do 
Exército. 
De repente, parecia que o País tinha voltado atrás no tempo e se estava no 11 de Março de 
1975, quando as tropas bombardearam o quartel dos Ralis, na Encarnação.  
Era tudo a fingir, um simulacro do Exército para testar a segurança de instalações naquele 
local, mas ouve um pequeno esquecimento... ninguém tinha sido informado, nem mesmo 
a PSP. Os telefones do Comando Metropolitano de Lisboa não paravam de tocar. As 
pessoas, a quem o sono tinha sido roubado ao som de rajadas, estavam em pânico. A 
polícia, que ignorava tratar-se de um exercício, enviou carros patrulha com equipas de 
intervenção rápida.  
 
Já no "cenário de guerra", constataram que havia duas situações. Às 02.40 da manhã 
souberam que os "rambos" estavam na Avenida Alfredo Bensaúde (ver mapa). Pouco 
depois, cerca das 03.30, um pouco mais adiante, na estrada da circunvalação, que liga a 
Portela a Moscavide, o grupo voltava a disparar dezenas de tiros. Nem o herói criado por 
Sylvester Stallone se movimentava tão depressa. 
 
Quando a PSP se aproximou, os tiros cessaram, e, só por isso, a abordagem não foi 
agressiva, com tiros de aviso. Isso pode ter evitado um incidente graves consequências.  
Os militares foram identificados pelas equipas da PSP . Do chão, a polícia apanhou mais de 
meia centena de invólucros de munições de salva, usadas habitualmente neste tipo de 
exercício. 
 
A Direcção Nacional da PSP foi ontem informada da situação e o desagrado é geral. 
"Como é que é possível fazerem uma coisa destas sem nos avisarem? Fazer exercícios em 
plena via pública, numa área densamente povoada? É de uma irresponsabilidade sem 
precedentes. Podia ter acontecido o pior", desabafa uma oficial da PSP que teve 
conhecimento do caso. 
 
Na opinião da hierarquia da polícia, este tipo de exercício em zonas urbanas "não deve 
nunca ser feito sem o conhecimento da força de segurança competente da área. Se era 
preciso testar a segurança das instalações, isso compete às forças de segurança, não 
aos militares", sustentam fontes da PSP ouvidas pelo DN. "Pelo menos deviam ter 
coordenado com a PSP o exercício. Tratando-se de uma área urbana devia ter sido feito 
um balizamento, definidos perímetros de segurança", sublinham. 
 
O porta-voz oficial do Exército desvaloriza as preocupações. Explica que aquele treino se 
tratava de "simular um assalto pelo inimigo ao Laboratório de Defesa Biológica do 
Exército, naquele local, no âmbito de um exercício nacional, o Orion 10, para testar as 
capacidades de segurança em caso de ataque a instalações críticas".  (E BEM) 
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Ainda segundo o tenente-coronel Helder Perdigão, "foram realizados exercícios 
semelhantes por todo o País", e, sublinha, "só naquela zona os militares estiveram 
envolvidos em seis outros cenários parecidos". 
 
Em relação à falha de comunicação com a PSP e ao facto de o exercício ter alarmado a 
população, este oficial do Exército diz que, "tratando-se de um exercício ao mais alto 
nível, sobre o qual os próprios militares são informados na hora, tal não seria possível". 
"Se queríamos testar a capacidade de reacção a uma tentativa de intrusão do inimigo, 
não se podia saber que o íamos fazer. Era segredo e não o podíamos contar", explica. ( 
 
Por conseguinte destas amostras, retira-se a nítida ideia de que não se verifica a prática 
intercomunicacional, desejável e minimamente aceitável entre as instituições do estado 
como se estivessemos todos a concorrer para ideias serviços e objectivos diferentes; 
 
Não há nitidamente uma coordenação interministrial, sobre a hierarquia dos actos 
legislativos, nem a devida fiscalização dos actores que nela podem intervir nem a relação 
etica e dever de abstenção de outras instituições ou indivíduos, que dela possam ter 
benefícios na qualidade de terceiros. 
 
Há neste processo um nítido desconhecimento das diferentes competencias ministriais, 
que parecem ser usurpadas, por golpes de bastidores que interessa averiguar, 
especialmente calendarizada, para um período pre eleitoral, durante a ausencia do 
ministro da tutela e quando os Chefes Militares se encontram especialmente empenhados 
em missões para o estrangeiro ou em exercícios militares. 
 
Parece ainda que os ministros podem abster-se da sua autoridade, atribuições e 
competencias delegá-las num outro qualquer sem qualquer relação orgânica hierarquica 
ou funcional. 
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PARADOXO 
 
Conceito estratégico de Defesa Nacional... 
Numa altura em que o ambiente politico-militar é caracterisado por  por se  confrontar, 
nomeadamente, com os seguintes riscos e ameaças: 
• O terrorismo transnacional e outras formas de extremismo violento, com impacto 
altamente desestabilizador; 
• A pirataria, baseada sobretudo em Estados em colapso ou com fraco controlo do seu 
território e 
afetando rotas vitais do comércio internacional; 
• A criminalidade transnacional organizada, que inclui tráficos de pessoas, armas e 
estupefacientes, 
constituindo uma ameaça à segurança de pessoas e bens, com potencial de criação de 
Estados frágeis; 
• A proliferação de armas de destruição massiva (nucleares, biológicas, químicas e 
radiológicas), 
com a agravante de poderem ser apropriadas por grupos terroristas; 
A multiplicação de Estados frágeis e de guerras civis em áreas estratégicas vitais, 
potenciando 
atrocidades em massa, terrorismo e vagas crescentes de refugiados; 
• Os conflitos regionais, como resultado, nomeadamente, da afirmação hegemónica de 
potências em zonas 
estratégicas de elevada conflitualidade ou de separatismos, com potencial impacto nos 
equilíbrios regionais 
e globais; 
• O ciberterrorismo e a cibercriminalidade, tendo por alvo redes indispensáveis ao 
funcionamento 
da economia e da sociedade da informação globalizada; 
• A disputa por recursos naturais escassos, como sejam os hidrocarbonetos, minerais e 
água, que 
podem conduzir a uma competição violenta pelo seu uso e controlo; 
• Os desastres naturais e a mudança climática, afetando Estados, sociedades e 
populações, sem 
distinção, mas com efeitos mais gravosos sobre os mais frágeis. 
 
E ainda que: 

Portugal propõe criação de um contingente de manutenção de paz lusófono; 

O ministro da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-Branco defendeu hoje a criação de uma 
força de manutenção da paz da Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no 
quadro das Nações Unidas. 
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"Nas operações de manutenção da paz a CPLP tem meios, condições e capacidade para 
um contributo coletivo e efetivo. A nossa experiencia individual em várias missões das 
Nações Unidas deveria ser aproveitada para enviar um contingente de CPLP numa 
operação de manutenção de paz das Nações Unidas", disse José Aguiar-Branco 

O ministro português sugeriu ainda a formação e a saúde como outras duas áreas 
potenciais para sustentar a cooperação. 

"Na formação, podemos avançar para a criação de um colégio de defesa da CPLP a 
funcionar alternadamente nos nossos superiores militares, com cursos pensados para a 
especialização dos militares e abertos a outros países amigos", defendeu. 

"Na saúde militar temos que apostar mais no desenvolvimento de projetos de investigação 
conjuntos e no intercâmbio entre hospitais militares", acrescentou. 

Antes de passar testemunho da presidência rotativa da organização para seu homólogo de 
São Tomé e Príncipe, Aguiar Branco saudou o regresso da Guiné-Bissau ao convívio da 
comunidade e destacou a língua e valores comuns em que se apoia a identidade da CPLP 
em matéria de defesa. 

Para o secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa as 
organizações internacionais como a CPLP desempenham um papel fundamental entre os 
seus membros, constituindo-se como espaço de segurança coletiva, estabilidade e paz e 
assumindo-se como baluarte da defesa e da democracia, do estado de direito e dos 
direitos humanos. 

"Estou certo que a XVI reunião dos ministros da defesa da CPLP constituirá mais um passo 
em frente no aprofundamento da cooperação entre os estados membros em matéria da 
defesa a qual tem implicações diretas no sucesso das políticas de desenvolvimento em 
curso nos nossos estados membros", disse Murade Murargy. 

E ainda novas oportunidades de negócio nas áreas da Defesa Nacional  que posso passara 
descriminar: 

A idD apoia o programa sucesso.pt 

A idD, plataforma das indústrias de defesa nacionais, é a mais recente patrocinadora do 
programa Sucesso.pt. O objetivo é captar o interesse de empresas da área com vista à sua 
promoção nos mercados estratégicos nacional e internacional. 
Além disso, a idD pretende também dinamizar, preparar e apoiar visitas e missões ao 
exterior no âmbito da economia de defesa; aumentar as exportações da indústria 
portuguesa; apoiar a internacionalização de empresas; proporcionar intercâmbios entre 
grandes e pequenas empresas para projetos comuns dos adidos militares e da diáspora 
portuguesa, maximizando recursos; e ainda promover contactos e parcerias com 
organizações, agências e outras entidades de interesse público.O Sucesso.pt é um 

http://www.iddportugal.pt/sucesso.pt
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programa transmitido pela SIC Notícias, que apresenta casos de empreendedores, 
empresas e negócios que estão a conseguir enfrentar a crise. 

  

 

As empresas estão representadas e a estabelecer contactos no "stand" da empresa pública 
portuguesa IDD - Plataforma para as Indústrias de Defesa na Expodefensa - Feira 
Internacional de Defesa e Segurança, que começou na quarta-feira e decorre até sexta-
feira em Bogotá.  
 
Decorre primeira missão da IDD no exterior com o objetivo de promover a 
internacionalização de empresas portuguesas da área da Defesa e "ajudá-las a encontrar 
novas oportunidades de negócio" 
 
As 13 empresas representadas no "stand" abrangem vários setores, como o naval, o 
tecnológico, o calçado e os têxteis e todas têm "produtos específicos para a Defesa", disse, 
referindo que algumas já estão a trabalhar na Colômbia, outras já tem propostas feitas as 
Forças Armadas colombianas e outras estão no mercado "a tentar explorar oportunidades" 
de negócio.  
 
E que: é competencia da DGIED promover, coordenar e assegurar a participação e 
representação nacional em organizações internacionais e outros organismos de âmbito 
bilateral e multilateral, no domínio do armamento, equipamentos, sistemas e 
infraestruturas de defesa;  

  Promover, negociar e acompanhar programas de cooperação internacional no domínio 
do armamento, equipamentos, sistemas e infraestruturas de defesa. 
 
Não se compreende que o Sr MDN, abdique das suas Forças Armadas, do seu pessoal 
qualificado, da reserva e da reforma, com basta experiencia e competencia demonstrada, 
abdique das suas competencias ministeriais, sabendo-se das dificuldades que o estado 
tem em ao mesmo tempo sustentar de forma satisfatória os seu activos mantendo-os e ao 
mesmo tempo retirando-lhes as suas ferramentas de trabalho, não os libertando como 
contrapartida das restrições que lhes impõe. 
 
Parece não compreender que tem profissionais com vinculo definitivo às Forças Armadas, 
que estão disponíveis pelo seu vinculo a ser nomeados para cargos e missões, de acordo 
com a sua condição física e psicológica, mesmo na situação de reforma. 
 
E parece não ser coerente com a possibilidade  dos militares na situação de reserva fora da 
efetividade de serviço poderem ser convocados para o desempenho de cargos ou exercício de 
funções de interesse público no âmbito das missões das Forças Armadas em organismos do 
Estado, fora da estrutura e da tutela da defesa nacional, na sua área de residência. 
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Ainda  que o  aumento para os 66 anos como a idade de passagem obrigatória para a 
situação de reforma dos militares das Forças Armada é um ativo importante para poder criar 
oportunidades de trabalho enquadrado por profissionais competentes, para levar a efeito 
tanta oportunidade na área da defesa Nacional. 
 
Esta vantagem em possuir recursos humanos altamente valiosos e disponíveis vai facilitar 
a gestão de pessoal e a obtenção de recursos humanos perante a nítida dificuldade que se 
relaciona com a possibilidade de  perturbação na gestão das carreiras, desenvolvendo-se as 
disposições relativas àsincompatibilidades na acumulação de funções públicas ou privadas; 
 
PROPOSTA 
 Proponho que o EMFAR seja impugnado com uma providencia cautelar e um processo 
principal, ou que o PR ou o Governo mantenha em vigor o previsto para o Uso e porte de 
arma de qualquer naturesa, uma vez verificadas as incompatibilidades da alteração 
efectuada; 
 
Que junto do Governo ( este ou outro qualquer) junto das Chefias Militares com a 
colaboração das Associações Profissionais se criem condições de sustentabilidade para os 
militares das FA na reserva e na reforma, abrido-lhes as oportunifdades em curso no 
ambito da defesa nacional; 
 
Se criem mecanismos de coordenação e esclarecimento interministrial sobre 
competencias estatutos e outras questões relacionadas com a melhor compreenção entre 
as diferentes instituições do estado para que se compreendam as diferenças, se assimilem 
e se acabe com querelas que só minam a coesão nacional; 
 
Se difunda e pratique uma uma politica positiva baseada em códigos de conduta legais 
transversais ao estado, como o é o caso do Código do Procedimento Administrativo; 
 
Lisboa, 03-06-2015 
Com os melhores cumprimentos 
 

O Conselheiro Nacional da AOFA 
 
 

Ricardo Augusto Correia 
T.Corone GEl(res) 

 
 


