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Camaradas: 

É emocionante a experiência, para mim novidade, ao ver-me perante uma 

Assembleia como esta e numa altura em que as nossas preocupações nos 

impõem, a par da necessária serenidade, uma grande firmeza, para chamar 

à razão os fautores passados de medidas que ferem a condição militar de 

cidadãos que um dia juraram defende a sua Pátria, se necessário com o 

sacrifício da própria vida, deixando aqui também as necessárias referências 

que futuros governantes deverão olhar com a justa e devida atenção!    

E, porque expressão viva do que acabo de dizer, aproveito para saudar 

emocionadamente todas as Associações de combatentes e ex-combatentes 

presentes, em especial a Associação de Deficientes das Forças Armadas, 

cidadãos que, no momento em que foram chamados a servir a Pátria o 

fizeram com honra, abnegação e desprendido sentido do dever, Valores de 

que, desgraçadamente, muitos dos responsáveis deste país se encontram 

alheados! 

 E de tão distraídos que são ou apegados a valores que não aqueles, têm 

descurado a atenção de que os combatentes são merecedores e a Pátria 

lhes deve, nomeadamente, e a título de exemplo, com os processos de 

qualificação de DFA, que se arrastam por longos e penosos anos!  

Camaradas: 

Os tempos estão difíceis! 

Porventura mais difíceis do que aquilo que é visto a olho nu.  

E é bom que se saiba e se torne público que os responsáveis políticos, 

contrariamente ao verificado com outras categorias profissionais de 

referência, ancorados nas restrições e deveres a que os militares estão 

sujeitos e nas grandes limitações à capacidade reivindicativa de que 

dispõem, têm continuadamente relegado a valorização das suas condições 

de vida para o campo das promessas não cumpridas, seja em período de 

maior desafogo orçamental, seja em época de constrição.  
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E é neste quadro que surgem as pretensas medidas para ultrapassar a crise 

a que nos conduziram que, afectando os cidadãos em geral, tocam mais 

uma vez os militares e a sua condição, colocando em causa as próprias 

Forças Armadas e o inquestionável e insubstituível papel que 

desempenham na sociedade. 

E atrevo-me a recuperar as avisadas e oportunas palavras do Sr ALM 

Castanho Paes, Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da AOFA, 

pronunciadas por altura da minha tomada de posse: 

Cito: 

“Concretamente no que respeita à condição militar, no seu conjunto de 

deveres e direitos próprios, impõe-se-nos estar especialmente atentos a 

eventuais tentativas de transformar as Forças Armadas num corpo de 

funcionários públicos, amorfo, desmotivado e ineficiente, como 

infelizmente já se verifica em largos sectores da nossa Administração 

Pública. A necessidade de racionalizar recursos e meios não pode ser 

associada a qualquer processo de intenções que vise destruir o quadro 

de valores e princípios essenciais ao funcionamento das Forças Armadas. 

E assistir impávida e serenamente a qualquer tentativa de destruição de 

uma instituição de indispensável utilidade e valia para a defesa de 

interesses nacionais fulcrais, não é certamente aquilo que se pode 

esperar por parte dos militares que se prezam e honram de o ser, 

servindo Portugal nas Forças Armadas” Fim de citação. 

Pois é camaradas, como se não bastassem os sacrifícios ditados pelo 

Orçamento de Estado para 2011, surgem, agora, as imposições que hão-de 

servir de contrapartida a um empréstimo a decidir pela União Europeia e 

pelo FMI, acompanhadas de estranhas propostas de redução de efectivos 

das Forças Armadas. 

Como se não bastasse a alienação de uma parcela significativa da nossa 

soberania política e financeira, até parece, e oxalá seja um equívoco, ter-se 
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apostado agora em colocar em causa a soberania no âmbito da defesa 

militar da Pátria que é nossa! 

São, pois, no mínimo estranhas, é o que se oferece dizer, as medidas que se 

preconizam no âmbito das FA’s, em particular as que se relacionam com a 

redução dos seus efectivos! 

• Numa altura em que há bem pouco tempo, em 2009, as FA’s foram 

alvo de uma redução de efectivos; em que estão a ser alvo este ano 

de uma redução de 3000 militares em RV e RC, obrigando as FA’s a 

uma desmultiplicação de energias para minimizar a afectação da sua 

capacidade operacional; 

• Numa altura em que, como é sabido, Portugal viu a sua Zona 

Económica Exclusiva aumentada, só por si potencial gerador de uma 

enorme riqueza para o País e em que as condições em que os 

recursos humanos disponíveis para dar satisfação aos compromissos 

de Portugal no exterior estão reduzidos ao mínimo; 

• Num tempo em que a cooperação técnico-militar constitui um factor 

de enorme relevância, promovendo a nossa influência nos países 

africanos de língua oficial portuguesa (e, com ela, os laços 

económicos que vêm permitindo a sobrevivência de inúmeras 

empresas nacionais e, até, a manutenção do emprego, ainda que em 

paragens longínquas, para dezenas de milhares de portugueses); 

• Numa altura em que se impõe o envolvimento de todas as energias 

nacionais que possam concorrer e potenciar a afectação de recursos 

para ultrapassar a difícil situação económica criada, pensam em 

retirar meios e capacidade de intervenção às FA’s, diminuindo a sua 

capacidade no âmbito das missões de interesse público?  

Hoje mesmo o Exército anunciou não estar em condições de contribuir, no 

âmbito da protecção civil, com o mesmo empenhamento que tem sido 

verificado do antecedente!  
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De erro em erro, de irresponsabilidade em irresponsabilidade, os 

governantes desta nossa terra trouxeram-nos até aqui. Será que, 

teimosamente, pretendem insistir em idênticas práticas? 

Fica, pois, aqui, o alerta, no pressuposto de que os nossos políticos, ou pelo 

menos alguns deles, na azáfama de encontrar soluções para os problemas 

que criaram, tenham, num momento de distracção e maior ligeireza, 

pensado em algo que certamente cuidarão de rever depois de solicitada 

melhor reflexão para o assunto…        

Srs. governantes, os de agora e os que lhes venham a suceder: 

Os cidadãos que se honram de servir numa Instituição à qual cabe o dever 

de salvaguardar a Soberania e os Supremos Valores da Pátria que juraram 

defender, que participam com inquestionáveis mérito e desprendimento 

em missões de Interesse Público, com uma completa disponibilidade e 

espírito de sacrifício, sem que para isso exijam o que quer que seja de 

retorno, manifestam aqui a firme vontade de que querem ver reconhecida 

a sua CONDIÇÃO MILITAR! 

E é simples. Cumpram a Lei! 

A Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar já determina que 

lhes seja atribuída a devida compensação, atentas as restrições que 

constitucionalmente são impostas aos militares e os deveres a que se 

encontram sujeitos. 

São passados demasiados anos em que tem sido esquecida, 

nomeadamente no que tem a ver com: 

− As suas carreiras, com a situação agora ainda mais agravada, 

prevendo-se, pasme-se, o congelamento das promoções durante 

vários anos!;   

− As remunerações que, desde 1990, têm vindo a ser depreciadas 

quando comparadas com os grupos socioprofissionais de referência 

(cabe aqui tornar público que as APM questionaram, em tribunal, as 

reduções das remunerações operadas na sequência do OE2011); 
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− A assistência na doença (ADM), ainda há bem pouco objecto de 

penalizadora reformulação e que, pasme-se, no contexto das medidas 

constantes do memorando da Troika, se preconiza vir a ser auto 

financiada, o que, simplesmente, quer dizer que se o militar e a sua 

família, quiserem saúde tê-la-ão que pagar, inclusivamente a saúde 

operacional (camaradas que, vindos de missões no Afeganistão ou 

outras paragens, venham a contrair doenças ou a sofrer sequelas das 

mesmas, etc.); 

− As pensões de reforma (aqui a situação assume uma particular 

gravidade relativamente aos camaradas mais novos) e ainda o 

respectivo “complemento de pensão”; 

− Os Suplementos, nomeadamente os da Condição Militar e os de Risco. 

Nos termos do DL 296/2009, no seu art.º 15º verifica-se uma grave 

penalização relativamente ao que se consagrava do antecedente. 

Impõe-se, quanto antes, a sua alteração, sob pena de muitos 

camaradas virem a ser gravemente penalizados aquando da sua 

transição para as situações de reserva e reforma; 

− O ostensivo incumprimento da Lei dos incentivos dos militares em RV 

e RC, verificando-se situações de marcada discriminação destes 

militares, ao ponto de, agora, alguns correrem o risco de verem o seu 

contrato unilateralmente cancelado para satisfação do pretendido 

objectivo de redução de 3000 efectivos; 

− Sem esquecer os antigos combatentes que ainda não viram 

assegurado o respeito pelo papel que desempenharam ao serviço das 

FA’s, parecendo até, que se aguarda a resolução desta situação por 

via da seu esgotamento, após o inexorável fim de vida.   

   

Numa altura em que os nossos concidadãos estão a passar uma difícil 

situação e que, prometem, irá agravar-se ainda mais, queremos deixar-lhes 

aqui a nossa profunda solidariedade.  
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Num momento como este, por todos reconhecido como de extrema 

gravidade e em que as tensões sociais poderão culminar em justos 

protestos e outras manifestações de cidadania e indignação 

constitucionalmente consentidas, e porque já houve quem publicamente 

defendesse teses que podem apontar nesse sentido, as Associações 

Profissionais de Militares querem aqui proclamar que, no que delas 

depender, os militares não serão, nunca, instrumento de repressão sobre 

os seus concidadãos que um dia juraram defender. 

Camaradas: 

Dito isto, assumindo que esta Assembleia corrobora as preocupações e 

exigências aqui enunciadas, julgam as APM poder considerar-se 

mandatadas para percorrer o caminho que melhor sirva a concretização 

desses anseios. 

 

 

VIVA AS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS!  

 

VIVA AS ASSOCOAÇÕES PROFISSIONAIS DE MILITARES!  

 

 

12 DE Maio de 20011      

 

 

  

 


