Oeiras, 15 de Novembro de 2012
Nº 039

AOFA
Associação de Oficiais
das Forças Armadas

Exmo. Senhor
MGEN Arnaut Moreira
Digníssimo Chefe do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional

ASSUNTO: REUNIÃO NA DGPRM

Exmo. Sr. Major-General Arnaut Moreira

Confirmando o nosso mail de 2012NOV15, passo a expor uma situação que solicito a V. Exa. seja
colocada, para decisão, a Sua Exa. o Ministro da Defesa Nacional:

Por mail datado de 07NOV2012 foi a AOFA solicitada no sentido de comparecer em reunião a
acontecer na DGPRM no dia 20 do corrente mês.
Como já vem sendo habitual, estas reuniões são convocadas sem que antecipadamente seja
estabelecida qualquer agenda.
Constituindo-se tal comportamento como uma forma anormal de encarar uma situação como
esta, nomeadamente quando invocada a Lei Orgânica nº 3/2001, de 29 de Agosto, parece-nos que
se impõe como postura procedimental que seja estabelecida uma agenda dos assuntos a tratar,
por forma a que cada uma das partes esteja convenientemente ciente das matérias que estarão
em cima da mesa e sejam criadas condições para que uma suposta audição não passe de um puro
arremedo, traduzido num "faz de conta" de que se procedeu à audição da AOFA, quando, na
verdade, tudo não passará de um mero expediente para poder afirmar-se que foi acatada a Lei,
que impõe a audição das Associações Profissionais de Militares (APM's), no âmbito dos direitos
que lhes assistem, como, por muito que nos custe, temos que concluir do que se vem passando.
Ilustração dessa realidade é, por exemplo, o resultado da reunião ocorrida em 21AGO2012, na
qual foram expostas e requeridas respostas para as matérias apresentadas e eventuais situações
de que tivéssemos que ter conhecimento, ao que nada foi respondido. Dissemos, mas nada nos
foi dito! Uns dias depois da reunião foi anunciada, pelo Conselho de Ministros, a redução de
efectivos, consubstanciada no DL 211/2012, de 21SET e publicada a reorganização do IASFA,
constante do DL 193/2012, de 23AGO! Mais recentemente, apesar das perguntas sobre o EMFAR

AOFA - Associação de Oficiais das Forças Armadas
Rua Infanta D. Isabel, nº 27-C, 2780-064 Oeiras
Tel: 21 441 77 44 - Fax: 21 440 68 02 E-mail geral@aofa.pt
Apartado 2869 – 1122-001 Lisboa
Internet home page www.aofa.pt

colocadas ainda na citada reunião na DGPRM e, até, de um ofício sobre o assunto dirigido a esse
Gabinete, surge a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2013 (OE/2013) com as gravosas
alterações a mecanismos de salvaguarda estabelecidos com o DL 166/2005, de 23SET, que
contém, minando de novo o que vai sobrando da escassa confiança dos militares.
Assim sendo, entendemos que a próxima reunião a realizar-se com a DGPRM deverá ser
antecedida de agenda.
E, desde já, avançamos os seguintes pontos:
1)

Questões suscitadas no ofício junto, enviado ao GABMDN em 07NOV2012, relacionado

com as matérias ínsitas no OE/2013 e eventuais diligências efectuadas no sentido de que sejam
atendidas as questões aí apresentadas;
2)

Quais os desenvolvimentos e respostas às questões suscitadas na passada reunião na

DGPRM de 21AGO2012, objecto de "Notícia", conforme documento que se anexa;
3)

Se estão em curso e quais os trabalhos, bem como eventuais comissões ou grupos de

trabalho constituídos, relacionados com as alterações ao EMFAR e para quando a inclusão da
AOFA nos mesmos.
Sem outro assunto de momento,
Com os meus melhores cumprimentos,
O Presidente

Manuel Martins Pereira Cracel
Coronel TPAA
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