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Para: 

 

Exmª Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) 

 

Exmº Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) 

 

Exmº Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) 

 

Exmº Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) 

 

Exmº Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social / 
Partido Popular (CDS/PP)   

 

Exmª Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Animais e Natureza (PAN) 

 

Exmº Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” 
(PEV) 

 

As direções das APM (Associações Profissionais de Militares), atento o quadro legal 

que lhes assiste, conforme estabelecido em especial na Lei nº 11/89, de 1 de junho, 

e na Lei Orgânica n.º 3/2001, de 29 de agosto, receberam, em reunião plenária em 

6 de fevereiro de 2020, mandato para procederem junto das entidades legislativas 

e político-administrativas competentes ao desenvolvimento de acções tendentes: 

- À valorização salarial e das carreiras militares;  

- À correcção das distorções e ineficácias existentes com o processamento das 

promoções; à revisão do EMFAR e do RAMFFA;  

- À precária situação dos militares em Regime de Voluntariado e Contrato; a situação 

desastrosa em que se encontra a Assistência na Doença aos Militares (ADM);  

- A obviar e corrigir a profunda degradação da saúde hospitalar militar; a obviar e 

corrigir a degradação da situação da Ação Social Complementar a cargo do Instituto 

de Ação Social das Forças Armadas (IASFA). 

Considerando a prática ilegal e desrespeitosa levada a cabo, há já várias décadas, 

pelos sucessivos governos e em especial pelos Ministros da Defesa, para com os 

Militares e as APM, não reconhecendo nem satisfazendo os direitos dos Militares; 

Considerando que está na hora de se materializar o cumprimento da Lei do 

Associativismo Militar, Lei Orgânica n.º 3/2001, de 29 de agosto, no que diz respeito 

à regulamentação e reconhecimento às Associações Profissionais de Militares do 

legítimo exercício da representação jurídica dos seus respectivos associados e de 

negociação colectiva;  

 



 

 

 

 

 

 

 

Considerando que estes direitos fundamentais são os direitos que asseguram o 

exercício efectivo da defesa da Condição Militar pelos próprios titulares e que não 

se encontram consagrados. 

 

Vêm ora e deste modo solicitar o agendamento de uma reunião urgente, com uma 

delegação representativa das APM para apresentação das razões necessárias à 

alteração do quadro legal existente, de modo a que possam conhecer a proposta de 

alteração à Lei das APM que se pretende, e importa, implementar para que passem 

a constar na letra da lei os direitos aludidos – representação jurídica dos respectivos 

associados e negociação colectiva – para as APM, na base de um efectivo diálogo 

social. 

Lisboa, 25 de agosto de 2020 

 

As Direcções das APM  

ANS - Associação Nacional de Sargentos 
AOFA - Associação de Oficiais das Forças Armadas 
AP - Associação de Praças 
 
 

ANS - Associação Nacional de Sargentos - R. Barão de Sabrosa, 57, 2º, 1900-088 Lisboa • Tel: 218 154 966 • Telm: 938 850 
481 • E-mail: contacto@ans.pt 
AOFA - Associação de Oficiais das Forças Armadas – Avenida Bulhão Pato, 7, 1º, 2825-846 Trafaria • Tel: 214 417 744 • Fax: 
214 406 802 • E-mail: geral@aofa.pt 
AP - Associação de Praças - Rua Varela Silva, Lote 12, Loja B, 1750-403 Lisboa • Tel: 217 552 939 • Fax: 214 056 487 • E-mail: 
geral@apracas.pt 
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