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Para:  

- Excelentíssimo Senhor Contra-Almirante José António Vizinha Mirones 

   Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

Com conhecimento a: 

- Excelentíssima Senhora Doutora Noémia Pizarro 

   Chefe do Gabinete de Sua Excelência a Ministra da Defesa Nacional  

 

Assunto: Revisão do Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas 

(RAMFFA)  

Referência: V/ E-mail datado de 26JUL2022 e respetivo anexo   

No seguimento do assunto em referência e tendo presente o vosso e-mail datado de 26JUL2022, 
importa, dentro do prazo por vós estabelecido, responder colocando algumas reflexões acerca do 
projeto que agora nos foi enviado sob a forma de “proposta de alteração à Portaria n.º 301/2016, 
de 30 de Novembro, que aprova o Regulamento da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças 
Armadas (RAMMFA)”, produto de cerca de dois anos e meio de um Grupo de Trabalho de âmbito 
governamental – integrando os Ramos das Forças Armadas, o Estado-Maior General das Forças 
Armadas e a Secretaria Geral do Ministério da Defesa Nacional.  

Conforme temos repetidamente referido, este regulamento já fez e continua a fazer vítimas e tem 
causado enormes prejuízos aos militares e às Forças Armadas. e em muito tem agravado as nossas 
preocupações e receios quanto a estas matérias. O conteúdo do “projeto de alteração” agora 
enviado não desmente esta ideia geral e agrava até tais preocupações. 

De facto, desde a primeira hora temos afirmado que a aplicação deste regulamento, nos termos em 
que se encontra publicado, desestabiliza o espírito de corpo e coloca em causa a coesão e a 
disciplina nas Forças Armadas, concorrendo para a descaracterização e adulteração da Condição 
Militar, tornando-se ainda fortemente condicionador do justo e coerente desenvolvimento das 
carreiras militares, sendo um mecanismo mais punitivo do que formativo, constituindo-se como 
um fator perturbador das ações de Comando e Chefia. 

Existe da nossa parte a noção da responsabilidade que temos enquanto representantes de uma 
classe de profissionais que em nós depositam a sua confiança, e entendemos que, para além de 
sabermos que há muito o MDN e o EMGFA conhecem o pensamento das APM’s, quanto aos 
problemas e necessidade de alteração do RAMMFA, é de facto essencial continuar o trabalho junto 
dos nossos associados para melhor entender as consequências de anos de aplicação do atual 
regulamento, para que as nossas propostas tenham ainda mais força e fundamento. 



 

 

 

 

 
Dada a complexidade e as várias envolventes da matéria, mas tendo sobretudo a consciência da sua 
sensibilidade, é nosso entendimento que introduzir pontuais alterações a um regulamento já de si 
tão negativo pode revelar-se um exercício ineficiente, se não mesmo perigoso. Esta é uma matéria 
que carece de análise profunda e abrangente, sendo eventualmente por isso que o Grupo de 
Trabalho de âmbito governamental já leva mais de dois anos e meio de trabalho. 

Ainda, compete assinalar que o documento enviado contínua:  

A propiciar um intrínseca desorganização dos procedimentos entre ramos, pois, na realidade, o 
regulamento acomoda ainda a regulamentação diferenciada para cada ramo (como aliás acontece 
também com o próprio EMFAR), verificando-se uma amalgama de três regulamentos num só – veja-
se a titulo de exemplo as diferentes datas para avaliação dos militares dos diferentes ramos –
desorganização que se estende e alarga ainda através do estabelecimento de critérios e 
concetualidades com cariz discricionário e arbitrário, para o universo dos militares, estabelecidas 
nas metodologias diferenciadas determinadas por cada um dos ramos, e, aleatoriamente no tempo 
e na forma; 

A desvalorização da carreira dos militares – quando deprecia por exemplo a antiguidade no 
procedimento de avaliação da atividade sob avaliação; 

A desvalorização do juízo de avaliação dos militares – quando entidades civis podem valorizar mais 
a atividade dos militares sob avaliação que os próprios militares. 

Além disso, não foi facultado, com os documentos enviados, a ratio legis subjacente às alterações 
ora propostas, que seja demonstrativa do iter cognitivo efetuado para formulação das mesmas, de 
forma a que se possa identificar que problema suscitado pela norma se visou resolver e o porquê 
da sua alteração nos termos formulados na proposta de alteração. 

Sem o conhecimento destes elementos constitutivos das soluções apresentadas, a possibilidade de 
articulação de posições entre os potenciais envolvidos não se afigura passível de ser ou vir a ser 
eficaz e eficiente na procura de um consenso entre a AOFA e as restantes APM’s, o EMGFA e o MDN.  

Existe assim da nossa parte, o entendimento de que, sem a integração das APM’s no grupo de 
trabalho existente, enquanto formalidade essencial ao procedimento em curso, a alteração da 
Portaria não atinge a finalidade subjacente à Resolução n.º 70/2019, de 12 de abril, que 
recomendou ao Governo que “promova a audição das associações representativas dos militares, 
sobre o RAMMFA, no sentido de esclarecer as dúvidas existentes e abordar as questões mais 
sensíveis”; e, “promova, em articulação com as chefias militares, as alterações necessárias ao 
RAMMFA, para dar resposta às preocupações transmitidas”. 

Face ao até aqui exposto, entendemos que não é em pleno mês de agosto que se pode efetuar um 
trabalho profundo, sério, abrangente, como um verdadeiro regulamento de avaliação merece para 
ser devidamente construído.  

Aliás, importa referir que a criação do RAMMFA, tal como ele existe, tem responsáveis e que estão 
bem identificados, designadamente: 

   - CEMGFA – General Pina Monteiro 

   - CEMA – Almirante Macieira Fragoso e Almirante Silva Ribeiro 

   - CEME – General Carlos Jerónimo e General Rovisco Duarte 



 

 

 

 

 
   - CEMFA – General Araújo Pinheiro e General Teixeira Rolo 

   - MDN – Professor Doutor Azeredo Lopes 

   - SEDN – Doutor Marcos Perestrello 

   - Presidente da Comissão de Defesa Nacional da AR – Doutor Marco António Costa 

   - DGRDN – Doutor Alberto Coelho 

Repetindo-se agora idênticos procedimentos de ilegalidade face ao estatuído na Lei do Direito de 
Associação Profissional dos Militares (Lei orgânica 3/2001, de 29 de agosto)! Não queremos 
contribuir para que se alimente e possa prosseguir algo que consideramos tão errado. 

Contudo, reservamo-nos o direito de, e reiteramos a nossa disponibilidade para continuar a 
apresentar as nossas sugestões e contributos porque continuamos a defender a necessidade de 
diálogo institucional que efetivamente promova a concretização dos direitos e da defesa de 
melhores condições socioprofissionais para os militares! 

 

 

Trafaria, 17 de agosto de 2022 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota  

Tenente-Coronel 


