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COMUNICADO 
(2010JUL20) 

 
QUESTÕES POR RESOLVER 

OFICIAIS VIVEM SITUAÇÃO DE PROFUNDO MAL-ESTAR 
 
1. Cumpre reconhecer que com os actuais Ministro da Defesa Nacional (MDN) e Secretário de Estado da 

Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar (SEDNAM) se verificou uma sensível melhoria nas relações 
com a AOFA, pelo que viémos mantendo, até agora, uma notória reserva quanto à expressão pública das 
nossas opiniões, privilegiando os alertas institucionais sobre as situações indesejáveis e a apresentação 
de propostas e sugestões quer nas audiências que nos foram concedidas quer nas reuniões de trabalho 
com o Exmo. Sr. Director-Geral de Pessoal e do Recrutamento Militar (DGPRM), reuniões que terão 
constituído um acto de boa-vontade da Tutela, mas não trouxeram uma solução que fosse para os 
problemas. 

 
2. Na realidade, o edifício legislativo construído do antecedente, enferma, no essencial, da falta de uma 

visão integrada das soluções a adoptar e da inexistência da necessária simultaneidade de muitas delas, 
para além de que não levou em consideração as especiais condições em que os militares servem a 
sociedade, no afã de se cumprir a Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, quando, por sinal, esta permite 
(nº 4 do artigo 2º) que as Forças Armadas beneficiem de “adaptações” decorrentes da sua 
especificidade. 

 
3. Os oficiais não pediram para mexer fosse no que fosse e podem considerar-se as grandes vítimas da Lei 

nº 12-A/2008, uma vez que, devido à manifesta ligeireza com que os diplomas foram elaborados, se 
acentuaram as desigualdades e as injustiças, sendo, ainda por cima, os militares a única categoria 
profissional que se defrontou com sérios problemas, que passam até, por falta de estudos adequados, 
pela insuficiência da dotação orçamental para as suas remunerações.    

 
4. Porque havia e há soluções, démos tempo ao tempo, sem que, entretanto, se alterassem 

significativamente as situações ou, sequer, se adivinhasse para breve um qualquer desfecho para as 
mesmas. 

 
5. Entretanto, sabe-se que entre os oficiais vão-se multiplicando “conversas de corredor”, sendo, nalgumas, 

avançadas hipóteses para iniciativas que procurem influenciar a resolução dos problemas que os 
afectam.  

 
6. A AOFA, não pode, por isso, deixar de procurar contribuir para que sejam resolvidos rapidamente os 

problemas que há muito se vão arrastando e desesperando inúmeros militares que se vêem enleados num 
novelo que nunca reclamaram, e, por isso, alerta publicamente para os seguintes problemas: 

 
• Fluxos de carreira – como se não bastasse a redução de 25% de vagas no Exército, desde 

1 de Janeiro de 2010 não ocorreu ainda uma única promoção, nomeadamente, dos mais de 
300 tenentes-coronéis com condições para tal, agravando-se as desigualdades na progressão 
face aos outros Ramos (assinale-se que, pela importância que os militares dão ao simbólico, 
há já alguns anos que as promoções têm servido de conforto ao afastamento sistemático das 
remunerações dos oficiais relativamente às que auferem as demais profissões que até então 
eram sua referência); nos outros Ramos, persistem ainda alguns casos de grande 
desigualdade nos fluxos de carreira de vários Quadros Especiais, com consequências 
negativas para a coesão; 

• Regime remuneratório – que agravou as injustiças e passa por uma transição de enorme 
complexidade, em que uns entram mais rapidamente do que outros nas novas regras, por 
motivos que lhes são alheios;  

• Suplemento de condição militar e suplementos remuneratórios específicos – para além 
dos militares terem visto as Forças de Segurança ser contempladas, desde 1 de Janeiro de 
2010, com suplementos que levaram em conta a respectiva especificidade, mas sem que se 
tenha respeitado a prometida equidade para com as Forças Armadas nesta matéria, a lei 
confundiu o processo de cálculo relativo aos que transitam para a situação de reserva, e 
agora, pese embora a boa vontade de Sua Exa. o SEDNAM que através de um despacho 
procurou clarificar a questão, a precaridade deste, não consegue deixar descansados os 
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militares;  
• Complementos de pensão de reforma - não adequadamente abonados desde há quase um 

ano, constando, ainda por cima, que se procuram reduzir os direitos desse universo, bem 
como os dos que se encontram na situação de reserva – alguns militares já temem que 
venham a viver tempo demais; 

• Regime de contrato – continua por regulamentar o regime de contrato especial, tendo a 
duração de 12 anos ou podendo ir aos 20 anos para determinadas especialidades, como 
proposto pela AOFA, com sérios prejuízos para a Instituição Militar e para os próprios, 
além de que, em tempo de crise, se poderia evitar engrossar o desemprego e multiplicar os 
custos da formação nas Forças Armadas; 

• Reorganização da Saúde Militar – certos de que o que existe não serve e defendendo a 
AOFA uma organização da Saúde Conjunta, preocupa-nos igualmente a forma pensada 
para a execução da reorganização, receando-se que, devido a esta, se degrade ainda mais o 
serviço que é prestado e se demore a constituição de um verdadeiro Hospital das Forças 
Armadas moderno e eficiente, tendo como paradigma a excelência, capaz de responder com 
eficácia às necessidades da Família Miltar e assegurar, também, a existência de 
profissionais experientes e qualificados para a medicina operacional e capacidades a ela 
associadas. 

 
7. Consciente destes problemas, a AOFA tem vindo a promover quer em “Encontros” quer nos seus 

“Espaços de Debate e Informação” (o último dos quais realizado em 30 de Junho passado), a discussão 
de todas estas matérias, mas com especial relevo, porque dramática, para a questão dos bloqueamentos 
de carreira, estando já programada uma nova ação para o próximo dia 23 de Setembro. 

 
8. Como nota final, cumpre assinalar que os oficiais que representamos vêem com preocupação o 

progressivo aniquilamento da classe média, a que pertencem, à força de sacrifícios crescentes e mais 
gravosos e a forma como os que aí tentam permanecer são apresentados quase como que os imorais 
responsáveis pelo sofrimento de pobres e desempregados, como se tudo se resolvesse se aqueles 
viessem a engrossar o grupo dos desesperados. A crise não pode ser desculpa para tudo nem tão pouco 
suspende o Estado de Direito quando simultaneamente continuam as nomeações, decisões, omissões e 
compensações de outros. 

 
Acreditamos nas virtualidades do diálogo, mas não podemos deixar de recordar que a confiança é um factor 
indispensável e que esta não sobrevive apenas de intenções e boas vontades mas sobretudo de soluções 
concretas. 
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