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Assunto: Participação de Mulheres nas Forças Armadas

Destinatário: Min. da Defesa Nacional

Ex. mo Sr.º Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
1. A plena aceitação da mulher nas Forças Armadas, nos tempos que correm, constitui o
corolário de uma longa luta iniciada no século passado em defesa da igualdade de
tratamento e de oportunidades entre os membros dos dois sexos.
1. Hoje em dia, na maioria das Forças Armadas da Europa a presença da mulher nas fileiras é
um dado inquestionável. Esta integração tem contribuído de forma plena para a
heterogeneidade pluralidade das Forças Armadas.
1. O serviço militar é cada vez mais uma opção de carreira para as mulheres portuguesas. O
recrutamento militar desenvolveu-se, a partir da década de 90, e concidindiu com um
processo de reestruturação e redimensionamento das Forças Armadas portuguesas, no
âmbito do qual o Serviço Militar foi objecto de significaitvas alterações.
1. A presença de mulheres nas Forças Armadas afigura-se fundamental na eficácia da
operacionalidade das Forças Armadas portuguesas, especialmente devido à complexidade
da interação civil-militar, das relações públicas e da partilha de informação.
Assim:
Tendo presente que nos termos do disposto no art.º156º, alínea d) da CRP, é direito dos
Deputados requerer e obter do Ministério da Defesa Nacional informações e elementos úteis
para o esclarecimento destas questões;
Nos termos do art. 155º n.º 3 da CRP e do art. 12º n.º 3 do Estatuto dos Deputados, o Ministério
da Defesa Nacional tem o dever de cooperar com os Deputados, no sentido de melhor clarificar
estas questões;
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Nestes termos, os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS/Partido Popular abaixo-assinados
perguntam:
1.
2.
3.
4.

Qual é o actual efetivo de mulheres nas Forças Armadas?
Quantas mulheres se encontram em Regime de Contrato?
Quantas mulheres se encontram na carreira de oficial do quadro permanente?
Qual é o posto mais alto ocupado por um oficial do sexo feminino?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2016
Deputado(a)s
JOÃO REBELO(CDS-PP)
ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)
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