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Ainda hoje, passadas que
sao duas decadas, ha militares
que se interrogarao sabre as
razoes que levaram as que as
precederam nas fileiras, a pug-
nar pela criagao de associagoes

~. profissionais.
~ Entretanto, hoje como

ontem, voltam a estar na ordem
do dia, infelizmente, as enormes dificuldades nos
fluxos de carreira e as remuneragoes dia-a-dia
mais insuficientes.

Surgiram, ate, dados novas que, comparati-
vamente, tornam a situagao bem pior, hoje, do que
aquela que entao se vivia.
Com efeito, a assistencia na doenga passou a ser
paga e as direitos a ela associ ados foram conside-
ravel mente reduzidos.

Par outro lado, as militares mais jovens
encontram-se c1aramente mais desprotegidos
quando transitarem para a situagao de reserva e, a
seguir, para a de reforma, face as alteragoes deter-
minadas pelo Decreta-Lei nO 166/2005, de 23 de
Setembro, e a anunciada extingao do Fundo de
Pensoes dos Militares.

E reconhecido par todos, na realidade, que
se tem vindo a verificar uma progressiva e sistema-
tica degradagao dos direitos que a Lei nO 11/89,
"bases gerais do estatuto da condigao militar"
designava como devendo ser "especiais" e que
constituiam a contrapartida das restrigoes e deve-
res a que se encontram sujeitos as militares, sem
paralelo na sociedade que se honram de servir.

Mas, colocando, embora, uma enfase espe-
cial na Associagao de Oficiais, par ser a que melhor
conhego, pego-vos que me acompanhem num
olhar, tanto quanta possivel integrado, sabre a rea-
Iidade do associativismo.

A Lei nO29/82, de 11 de Dezembro, Lei de

Defesa Nacional e das Forgas Armadas, no nO6 do
seu artigo 31°, veio permitir que as militares se
organizassem, mas apenas em associagoes profis-
sionais com competencia deontol6gica e no ambito
exclusivo dessa competencia.

Nao admirou, entretanto, que a primeira
organizagao desse tipo a surgir - em 1986 -fosse a
Associagao de Militares na Reserva e na Reforma
(ASMIR), uma vez que as militares que del a faziam
parte estavam dispensados das restrigoes ao exer-
cicio dos direitos de expressao, reuniao, manifesta-
gao, associagao e petigao colectiva e a capacidade
eleitoral passiva dos militares dos quadros perma-
nentes em servigo efectivo, impostas pelo artigo
270° da Constituigao.

Em 1989 foi criada a Associagao Nacional de
Sargentos (ANS), cujos dirigentes, desde bem
cedo, procuraram dar corpo aos anseios da respec-
tiva categoria, correspondendo aquilo que hoje se
designa c1aramente em letra de lei par caracter
socioprofissional, postura que, na epoca, face ao
enquadramento legal, determinou a instauragao de
varios processos disciplinares.

A Associagao de Oficiais das Forgas Arma-
das (AOFA) surgiu em 12 de Outubro de 1992, na
sequencia de um processo iniciado com uma pro-
posta legislativa extremamente gravosa para as
direitos dos Militares dos Quadros Permanentes,
que culminou na Lei 15/92 de 5 de Agosto, conhe-
cida como a Lei dos Coroneis, consideravelmente
melhorada em relagao ao projecto original. 0 pro-
jecto era de tal ordem que a entao Chefe do Esta-
do-Maior do Exercito General Loureiro dos Santos,
par nao concordar com ele, pediu a exoneragao do
cargo.

A AOF A foi criada face ao exito da oposigao
de mais de 400 oficiais ao projecto inicial dessa Lei
e a crescente percepgao de que as Chefias vinham
tendo uma grande dificuldade em fazer valer as



Lei nO295/2007, de 22 de Agosto), nomeadamente
pelo regime de incompatibilidades que estabeleceu
para as oficiais.

A actual Lei da Defesa Nacional, Lei nOOrga-
nica nO 1-B/2009, de 7 de Julho, mais nao fez do
que incorporar os direitos ja reconhecidos pela Lei
Organica nO4/2001.

Tendo como farol a Lei n° 11/89, de 1 de
Junho, "Bases gerais do estatuto da condic;ao mili-
tar", a AOFA vem-se afirmando crescentemente
como um bastiao incontornavel na defesa dos legi-
timos direitos e expectativas dos oficiais, face a
justeza dos seus pareceres e posic;oes.

A associac;ao desempenha uma func;ao de
abalho complementar em relac;ao a chefia dos
a as, uma vez que tem a capacidade de alertar a

e politico para situac;oes em que a burocracia e
s . ucional nao permitem chegar ao nivel

a oportunidade e acuidade neces-

as Forc;as Armadas, quer difundindo informac;ao
e 'nente aos seus associados.

Este posicionamento da AOFA permite que,
ependentemente do nivel hierarquico de quem

.e a necessidade de expor uma situac;ao, a pro-
lema seja levado a quem deva conhece-Io, de

acordo com a sua pertinencia.
Por outro lado, a AOFA tem possibilidades

e, no respeito do quadro legal, trazer para junto da
opiniao publica questoes que 0 poder desejaria
guardar no segredo dos gabinetes, acc;ao que difi-
cilmente poderia ter lugar institucionalmente.



I eressa conhecer algumas das ultimas iniciativas
a AOFA para se perceber melhor ate que ponto 0

seu papel pode ser importante.
A titulo de exemplo, cita-se 0 facto de, com a

oposta de Orgamento de Estado para 2011, se
er corrido 0 risco do corte de 20% no suplemento
e missao do pessoal inserido em Forgas Nacio-
ais Destacadas.

Esta situagao foi analisada pela AOFA com
Sua Exa. 0 SEDNAM e alguns Deputados, sendo
ue estes ultimos nao se tinham apercebido das

implicagoes anunciadas antes do alerta recebido. A
situagao e a sua nao aceitagao pela AOFA foi tam-
bem levada ao conhecimento dos Chefes dos
Ramos.

Esta actuagao foi certamente de enorme
importancia para que 0 suplemento de missao fos-
se excepcionado dos cortes orgamentais nos ter-
mos inicialmente previstos.

No que respeita as carreiras a AOFA produ-
ziu estudos fundamentados, contendo nao s6 0
diagn6stico critico dos processos que conduziram a
essa situagao, como tambem propostas de solu-
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gao, algumas delas aproveitadas para mlnlmlZar,
o final de 2010, os gravissimos bloqueamentos

existentes em inumeros Quadros Especiais, com
especial realce para as das Armas do Exercito.

Mais recentemente, quando 0 Exercito nao
nseguiu abonar os seus militares dos vencimen-
s a que tem direito no dia em que isso era devido,

Z i a AOFA, alias acompanhada pelas outras APM,
a denunciar a situagao, acelerando certamente a

lugao e fazendo com que Suas Exas. as MDN e
EDNAM assumissem a compromisso de que tal

:acto nao volta ria a repetir-se.
No final do mes de Abril, sendo acompanha-

::a ja em Maio pelas ANS e AP, atraves de tres dos
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