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Trafaria, 10 de fevereiro de 2020  

 

Para:  

- Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional 

 

Com conhecimento aos Excelentíssimos Senhores: 

- Almirante Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

- Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada 

- General Chefe do Estado-Maior do Exército 

- General Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

 

ASSUNTO: O desastre do RAMMFA, agora complementado por 

violações de sigilo, muito graves, permitidas pelo SIAMMFA 

Nos termos do documento em anexo, que é uma transcrição de uma 

mensagem email de um militar que se nos dirigiu para que “intercedam 

junto das chefias militares para impedirem a continuação” da ilegalidade 

nela descrita, encontra-se mais uma vez refletido o mau estar e a 

inconveniência que o atual RAMMFA gera nas unidades militares, bem como, 

as ilegalidades que a aplicação e edificação que o mesmo propícia através do 

SIAMMFA. 



 

 

 

 

 
Compete deste modo, não só dar a conhecer a comunicação que nos chegou 

e que reputamos de grave, por ser verdade os factos que nela se descrevem, 

como, nos termos do direito à informação consagrado na lei e na 

constituição, solicitar a V. Exa. que se digne mandar informar esta 

Associação do seguinte: 

a) Que medidas concretas foram, estão ou vão ser tomadas para impedir 

que o SIAMMFA permita que os OGL/OGC (órgãos de gestão local/central) e 

os respetivos users, possam visualizar as médias das avaliações dos seus 

camaradas de modo a que se respeite o desiderato legal expresso no art.º 

84.º do EMFAR em vigor, que indica que:  

“1 — A avaliação individual é confidencial, de modo a garantir o necessário 

sigilo no seu processamento, sem prejuízo da publicação dos resultados 

finais dos cursos, concursos, provas, tirocínios, estágios ou outros elementos 

que devam ou possam ser do conhecimento geral, bem como da emissão de 

certidões requeridas para efeitos de instrução de recursos. 2 — No 

tratamento informático são respeitadas as regras prescritas na Constituição 

e na lei.” 

b) Para quando está prevista ou programada a revisão do RAMMFA no 

cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 70/2019, 

aprovada em 12 de abril de 2019, e publicada no Diário da República em 23 

de maio de 2019, nos termos do n.º 5 do artigo 166º da Constituição; 

c) Na sequência da resolução acima indicada e por fim, que se digne 

mandar informar para quando se encontra prevista a audição das 

associações representativas dos militares das Forças Armadas sobre o 

RAMMFA, no sentido de esclarecer as dúvidas existentes e abordar as 

questões mais sensíveis, e ainda que promova, em articulação com as chefias 



 

 

 

 

 
militares, as alterações necessárias ao RAMMFA, para dar resposta às 

preocupações transmitidas. 

 

Com os melhores cumprimentos,    

 

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 

 

 

ANEXO: Mensagem enviada à Associação de Oficiais das Forças 

Armadas 

 

Transcrição de mensagem recebida. 

 

De: noreply@aofa.pt [mailto:noreply@aofa.pt] 

Enviada: 7 de fevereiro de 2020 16:00 

Para: luisa.almeida@aofa.pt; geral@aofa.pt 

Assunto: AOFA - "SIAMMFA" 

 De: email devidamente identificado 

 

“Sendo oficial (QP-ACT) das FA venho por este meio apelar à AOFA 

que, junto das chefias, possa alertar para a situação vergonhosa da 



 

 

 

 

 
atual aplicação do SIAMMFA que permite gerir as avaliações de 

mérito dos militares. 

Vergonhosamente o sistema permite que os OGL/OGC (órgãos de 

gestão local/central) e os respetivos users, possam visualizar as 

médias das avaliações dos seus camaradas sendo uma claríssima 

ilegalidade (EMFAR art.º 84.º). 

Além da ilegalidade que estamos a assistir existe um sentimento de 

revolta e impunidade pela irresponsabilidade de quem 

cria/implementa o sistema que sabe do erro, mas exige a sua 

aplicação. 

Nas unidades a situação começa a ser difícil de gerir, pois, como é 

lógico, as médias dos militares estão em conversa de caserna e 

verifica-se um enorme desconforto de avaliadores e avaliados. 

Creio que percebem perfeitamente as situações que advêm desta 

irresponsabilidade e por tal apelo que intercedam junto das chefias 

militares para impedirem a continuação desta ilegalidade.” 

 


