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COMUNICADO 
(2007SET04) 

 
EUROMIL SOLIDÁRIA COM AS 

ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS DE MILITARES PORTUGUESAS 
 

1. A Direcção da Euromil, organização europeia que integra 34 associações de 
militares de 22 países, representando meio milhão de filiados, reuniu ontem e 
hoje em Lisboa. 

 
2. Dotada de uma rigorosa isenção política e religiosa, advogando um diálogo 

social permanente com os Governos na procura da melhoria das condições 
profissionais e sociais dos militares, objectivos que jamais puseram ou porão 
em causa a disciplina, a cadeia de comando e a eficácia no cumprimento das 
missões, a Euromil conta entre as associações filiadas casos notáveis de 
sucesso na defesa dos direitos e expectativas dos que servem os seus países 
nas Forças Armadas. 

 
3. Por ser detentora desse capital de experiências muito positivas e sabendo das 

dificuldades que vêm sendo criadas à actuação das Associações Profissionais 
de Militares (APM) Portuguesas, de que é exemplo mais recente o estatuto 
dos dirigentes posto em vigor com o Decreto-Lei nº 295/2007, de 22 de 
Agosto, a Direcção da Euromil resolveu demonstrar a sua solidariedade para 
com os militares do nosso País. 

 
4. Assim, nas audiências que lhe foram ou vão ser concedidas por Órgãos de 

Soberania, a Direcção da Euromil fez ou fará chegar aos decisores políticos 
nacionais o frutuoso historial do que vem sendo o diálogo social entre 
Governos e associações de militares na Europa, algumas com mais de uma 
centena de anos de existência. 

 
5. Na Casa do Alentejo, onde, hoje, pelas 18H45, terá lugar uma iniciativa 

promovida pelas ANS, AOFA e APA, a solidariedade da Euromil será 
expressa publicamente numa dupla vertente: 
- Para com as APM, face ao incumprimento da legalidade democrática por 
parte de sucessivos Governos, o que vem acarretando incontornáveis prejuízos 
para a Família Militar; 
- Para com os militares que vêm sendo alvo de processos disciplinares por 
posições assumidas na defesa da condição militar, em consequência desse não 
cumprimento, devido a não se ter conseguido obter soluções ou, pelo menos, 
as respostas que institucionalmente eram devidas às APM, conforme aliás 
determina o Código do Procedimento Administrativo. 
 
 

As ANS, AOFA E APA 
 


