
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 fardamento, e o acesso ao mesmo, é um elemento fundamental para a instituição militar, para

mais quando o dever de aprumo constitui um dever essencial do militar.

A farda é, além do mais, um elemento que também marca distintivamente o princípio da

hierarquia, para além de ser aquilo que distingue o cidadão militar do cidadão civil.

Neste sucinto contexto, faria sentido que a regra quanto ao acesso ao fardamento obedecesse a

princípios comuns. Acontece que na Força Aérea os militares de dois em dois anos têm direito,

e muito bem, a aceder gratuitamente a novas peças de fardamento: Sucede que na Marinha e

no Exército, tanto quanto é do nosso conhecimento, têm de as pagar.

No nosso entendimento esta diferença de tratamento não faz sentido.

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição e da alínea d) do artigo 4.º

do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Governo, através do Ministério da

Defesa Nacional, se confirma a existência deste tratamento diferenciado, e se considera

estender à Marinha e ao Exército o mesmo critério praticado na Força Aérea.

Palácio de São Bento, 15 de novembro de 2019

Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(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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