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COMUNICADO 

O PAPSM 

Findo o período inicial de implementação do Plano de Ação para a Profissionalização1 do Serviço 

Militar (PAPSM)2, decidiu Sua Excelência a Senhora Ministra da Defesa Nacional (MDN) constituir uma 

Comissão Coordenadora da Implementação do PAPSM (CCIPAPSM)3, que, sem surpresa e ao arrepio do 

que impõe a legislação, não integra4 na sua constituição elementos representantes das associações 

socioprofissionais de militares. 

Foi a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) convocada (?!?!) no passado dia 15 de 

fevereiro a analisar e apresentar a sua posição sobre um pretenso projeto de revisão resultante do trabalho 

do CCIPAPSM que, sintetizando, é um fac-simile do plano apresentado em 2019, cujos benefícios na 

atratividade, retenção, e simples satisfação nas fileiras das Forças Armadas se resumem na perda efetiva 

de 1262 militares5 no quadriénio de implementação. 

O Conselho Nacional da AOFA distribuiu, já por diversas vezes, um Caderno de Encargos6 a todos os 

atores políticos, Sua Excelência a Senhora Ministra da Defesa Nacional incluída, com as principais propostas 

que consideramos devem reger qualquer política pública de atração e retenção de quadros nas Forças 

Armadas, que foi pura e simplesmente ignorado, verificando-se a continuidade das políticas que vêm sido 

seguidas pelos sucessivos governos e que conduziram ao atual estado de colapso iminente das Forças 

Armadas. 

  

Trafaria, 27 de fevereiro de 2023 

 

O Presidente do Conselho Nacional 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-coronel  

 
1 Após o fim do Serviço Militar Obrigatório, as Forças Armadas não passaram a ser profissionais?! 
2 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=plano-de-acao-para-a-
profissionalizacao-da-carreira-militar 
3 Conforme Despacho n.º 8700/2022 - DR n.º 136/2022, Série II de 15.07.2022 
4 Nos termos do artigo 2º, alínea a), da Lei Orgânica nº 3/2001 
5 https://aofa.pt/wp-content/uploads/2023/02/2022_DEZ_Efectivos-1.pdf 
6 https://aofa.pt/rimp/Caderno_de_Objetivos_Prioritarios_da_AOFA_13OUT2021.pdf 
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