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Oeiras, 10 de Novembro de 2010 
 
Nº 077 
 
 
Para: 
Exmo. Senhor 
Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 
Assembleia da República 
 
Para conhecimento: 
Exmo. Senhor 
Secretário-Geral do Partido Socialista 
 
 
ASSUNTO: 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2011 
AUDIÊNCIA 
 
 
 
O Partido a cujo Grupo Parlamentar V. Exa. tão dignamente preside, foi um dos 
subscritores do acordo que irá viabilizar o Orçamento de Estado (OE) para 2011. 
 
Cumpre assinalar, antes de mais, que os oficiais que dão a sua confiança à AOFA 
lamentam profundamente que a situação a que se chegou obrigue a maioria dos 
portugueses a tão pesados sacrifícios. 
 
Mais lamentam que, em vez de uma medida fiscal geral que assumisse a progressividade e 
isenções vigentes no IRS e abrangesse os cidadãos e empresas do mesmo modo, se tenha 
seguido um caminho que afecta de forma desigual os portugueses, atingindo muito mais 
duramente os que servem o Estado na Administração Pública, ameaçando, com isso, 
seriamente, a coesão nacional. 
 
E isto, no nosso caso, sem que se tenham ouvido, como requerido, os que legalmente 
representam os oficiais em termos socioprofissionais. 
 
Entretanto, aprovada que foi pelo plenário da Assembleia da República a proposta de OE, 
será possível rectificar, apesar de tudo, a bem da estabilidade emocional dos militares, 
algumas das medidas mais gravosas na discussão na especialidade. 
 
Permitimo-nos, para uma melhor compreensão da situação, explicitar sinteticamente 
algumas dessas questões: 
  

• Achamos inaceitável a redacção do artigo 22º, uma vez que exclui da 
impossibilidade de valoração remuneratória, um leque significativo de altas 
entidades e quadros; 

• Apresentada como uma medida para 2011, entendemos que a redução 
remuneratória a operar não pode ir para além desse período; 
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• A impossibilidade de haver promoções (o que não deve ser confundido com 
progressões no regime remuneratório) vem tornar péssima uma situação que já era 
má; 

• A redução de 3.000 efectivos nos militares em Regime de Contrato (RC), para além 
dos terríveis reflexos na vida desses jovens, terá muito sérias consequências no 
funcionamento e operacionalidade das Forças Armadas, pelo que se defende dever 
haver uma reponderação da relação custos/benefícios da medida, uma vez que irá 
ser-lhes pago o subsídio de desemprego e o que é devido na passagem à 
disponibilidade, ou, pelo menos a diminuição do quantitativo global acompanhada 
pela diluição deste tipo de solução em alguns anos; 

• Consideramos inaceitável a redução de 20% ou qualquer outra no suplemento de 
missão dos que arriscam a vida ao serviço da política externa de Portugal; 

• Consideramos inaceitável que, a pretexto da existência de novas designações no 
regime remuneratório (níveis/posições contra as anteriores escalões/indíces), não 
estejam a ser pagos os complementos de pensão de reforma a que os militares nesta 
situação têm direito; 

• Julgamos quase inacreditável a prevista extinção do Fundo de Pensões dos 
Militares, numa altura, precisamente, em que as alterações ao regime de 
aposentação mais faziam sentir a sua necessidade, ainda que, como repetidamente a 
AOFA vem defendendo, se tornasse necessário torná-lo credível para as camadas 
mais jovens. 

 
Solicitando que nos seja concedida uma audiência, com carácter de urgência, para o 
aprofundamento da análise destas e doutras questões, 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
 
 
 

Ludovico Jara Franco 
Coronel de Infantaria 

 
     
 
 

 


