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No próximo dia 9 de Junho tem lugar, na Assembleia de República, o debate em
plenário de um projecto de diploma que visa devolver aos militares alguns dos direitos
que lhes foram restringidos com o actual enquadramento legal (artigo 31º da Lei de
Defesa Nacional e das Forças Armadas).
Estará em causa, nomeadamente, um significativo acréscimo da liberdade de
expressão dos militares e a possibilidade destes se organizarem em associações que
representem os seus interesses sócio-profissionais.
As associações de militares vêem promovendo, desde há alguns anos, a discussão
pública do problema, com a preciosa colaboração de ilustres especialistas, sendo
particularmente relevante a prestada pelo Provedor de Justiça e vários deputados da
Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, entre eles o respectivo
Presidente.
A ASMIR, ANS, AOFA e ANCE, têm por isso, consciência de que foi ganhando corpo,
particularmente entre muitos deputados, a ideia de que é na realidade necessário
alterar os normativos legais.
Mas nada garante que a questão não possa ser protelada para uma outra oportunidade,
mantendo os legítimos representantes dos militares afastados da possibilidade de
contribuirem, com o conhecimento que têm dos problemas, para a procura de soluções
e consensos.
Face ao que efectivamente se encontra em jogo no dia 9 de Junho e com total
independência em relação às posições que políticamente vão ser assumidas pelos
deputados, as associações marcarão presença nas galerias reservadas à assistência,
na Assembleia da República, por forma a que fique claro o enorme interesse e
expectativa que rodeiam o assunto entre os militares.
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