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Ex.mos Senhores Deputados presentes,  

Ex,mo Senhor … em representação de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, 

Ex.mo Representante do Chefe da Casa Militar da Presidência da República:  

 

Começo por dar as boas-vindas e cumprimentar V.Exas em nome da Associação de Oficiais das Forças Armadas. 

A ilustre presença de V.Exas neste seminário é para nós uma grande honra e julgo poder tomá-la como uma 

manifestação de interesse e consideração de representantes de órgãos de soberania da República pelo trabalho 

da nossa associação, concretamente no respeitante à realização da presente iniciativa sobre a instituição militar 

portuguesa e os cidadãos que a servem, através da qual pretendemos dar um contributo útil no sentido de 

evidenciar e divulgar o seu relevante papel na sociedade. É, portanto, com muito agrado que expresso a V.Exas 

o nosso alto e sincero reconhecimento. 

Ex.mos Srs. Representantes de S.Exas o CEMGFA e CEM´s do Exército, da Marinha e da Força Aérea: 

A presença de V.Exas, porque representa um acto de cortesia e atenção das chefias superiores das Forças 

Armadas pela nossa associação, merece-nos também uma palavra de devido reconhecimento, que pedimos seja 

transmitida a S.Exas.  

Ilustres Conferencistas do presente seminário, entre os quais, sem qualquer desprimor pelos demais, tomo a 

liberdade de fazer uma referência especial às figuras do Ex.mo Sr. Prof. Doutor Adriano Moreira, que 

gentilmente aceitou o nosso convite para proferir a conferência de abertura, do Ex.mo Sr. Deputado Guilherme 

Silva, digníssimo Vice-Presidente da Assembleia da República, cujo testemunho de uma experiência vivida no 

seio da instituição militar será certamente objecto da nossa maior atenção, do Ex.mo Sr. Deputado Basílio Horta, 

distinto ex- Presidente da AICEP, e do Ex.mo Sr. Almirante Melo Gomes, distinto ex-Chefe do Estado Maior da 

Armada:  

É também com o maior gosto que expresso a todos os Conferencistas um especial agradecimento pela honra 

que nos deram pela vossa generosa participação e valiosos contributos para esta iniciativa, sem os quais nunca 

poderíamos almejar ser bem sucedidos no seu objectivo. 

Digníssimas entidades convidadas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

Ainda as nossas boas-vindas e também um sentido agradecimento pela digna e grata presença de V.Exas, bem 

reveladora do interesse que o tema do seminário suscitou.   

Aos presidentes (ou seus representantes) das Associações Profissionais de Militares, Associações de 

Combatentes, Assoc. Deficientes das FA´s, Assoc. de Comandos, Assoc, Oficiais da Reserva Naval e aos 

Camaradas dos 3 ramos das Forças Armadas aqui presentes: 

As nossas fraternas e amigas saudações e um especial agradecimento pela vossa resposta de solidariedade para 

com esta iniciativa.   

A oportunidade de um seminário desta natureza, na actual situação em que o País se encontra, parece-me não 

necessitar de grandes justificações. 



 Numa conjuntura de crise em que a economia e as finanças tendem a predominar e a condicionar a maioria das 

decisões políticas, impondo severas medidas de austeridade quer no funcionamento do Estado, quer nos 

padrões de vida dos cidadãos, quer na vida das instituições e organizações públicas e privadas em geral, é 

natural que estas últimas procurem demonstrar qual a importância do seu papel na sociedade e qual o seu 

efectivo ou potencial contributo para a construção e desenvolvimento da colectividade a que pertencem. 

No caso particular da instituição militar, quando uma nação se encontra mergulhada numa situação de crise 

económica e social profunda, como é o caso de Portugal, em que, por exemplo, a fome está a crescer de forma 

preocupante em diversos extractos sociais, sem que haja por parte dos cidadãos uma percepção concreta de 

ameaças imediatas à sua segurança provindas de agentes externos, é natural que se levante, com redobrada 

veemência, a clássica questão metafórica da opção entre “a manteiga e os canhões”, e isto mesmo atendendo à 

particularidade de que os “canhões” representam actualmente um valor de pouco mais do que 1% do PIB 

nacional e menos do que 3% da despesa pública, percentagens estas que na verdade até são inferiores se lhes 

deduzirmos aquilo que as Forças Armadas produzem, na perspectiva desta dicotomia simplista, a favor do lado 

da “manteiga”.   

E o argumento de que as conjunturas podem mudar muito rapidamente e que umas forças armadas capazes de 

cumprir a sua missão primária de defesa militar da Pátria não se improvisam nem se levantam de um dia para o 

outro, ou o argumento de que o Estado que não mostra a sua vontade de se defender não merece a sua 

independência, não convencem muitos cidadãos que, contrariamente aos ensinamentos da História, 

consideram que não temos razões para temer quaisquer ameaças externas. Porém, a verdade é que 

potencialmente elas existem e sempre hão-de existir, embora por vezes sob formas diferentes das que se 

verificavam no passado. Nos tempos actuais, por exemplo, o panorama mundial é bem revelador tanto de um 

acréscimo de novas ameaças à segurança dos Estados e dos cidadãos, como do acentuado recrudescimento de 

algumas das velhas ameaças, num quadro que tende claramente a evoluir no sentido do alargamento 

progressivo dos espaços de convergência, e mesmo sobreposição, entre as tradicionais áreas da defesa e da 

segurança interna. E tal constatação exige necessariamente alguns novos tipos de resposta.  

E assim os Estados, sobretudo os mais pequenos, terão de adaptar-se a esta nova realidade se pretenderem de 

facto racionalizar os meios a empenhar, não só, e muito especialmente, nas ditas funções de soberania, mas 

também na cooperação em missões de protecção civil ou outras de reconhecido interesse público. Contudo, 

pensamos que devem fazê-lo procurando respeitar os princípios básicos que definem e caracterizam as cadeias 

hierárquicas e os campos operacionais específicos das forças armadas e das forças de segurança, não caindo na 

tentação de as fundir numa estrutura operacional comum para tempo de paz, o que poderia vir a ter 

consequências nefastas no funcionamento do próprio sistema democrático. 

É pois neste enquadramento que importa avaliar até que ponto e em que medida os recursos humanos e 

materiais das Forças Armadas devem contribuir, sem prejuízo substancial da sua missão primária, para outras 

funções que competem ao Estado e para as quais dispõem de potencialidades, capacidades e “know-how” 

próprios utilizáveis, em tempo de paz, a favor do bem comum. Para além de constituir um justificável 

imperativo de racionalidade económica, tal orientação parece-me constituir ainda um dever de solidariedade 

nacional que as Forças Armadas nunca regatearam, muito menos numa situação de grave crise como a que o 

País atravessa. Aliás, sempre o têm feito ao longo dos tempos, por vezes com muita abnegação, coragem e 

sacrifícios pessoais por parte dos militares envolvidos, mas cuja realização das correspondentes missões, por ser 

discreta em obediência a princípios próprios da deontologia militar, raramente merece o devido 

reconhecimento público fora das Forças Armadas. 

O presente seminário não vai, portanto, centrar-se na missão primária das Forças Armadas, que é, como se 

sabe, a de preparação e treino dos seus efectivos e equipamentos para a defesa militar do território nacional 

contra ameaças ou agressões externas, com a consequente protecção dos órgãos de soberania, dos cidadãos 

em geral e do património nacional. Vai antes centrar-se nas missões que elas têm vindo a desempenhar, em 

complemento da dita missão primária, no apoio à política externa do Estado, na cooperação militar com os 



PALOP e com a CPLP, na protecção civil e em outros imprescindíveis serviços públicos para os quais estão 

especialmente vocacionadas, bem como no mero apoio ao bem-estar e segurança das populações, 

designadamente em situações de emergência ou catástrofe.  

No caso do apoio à política externa do Estado assume especial relevância a participação de forças e unidades 

nacionais em missões internacionais de apoio e manutenção da paz, bem como em outras operações 

combinadas com os nossos aliados, ou até isoladas, que visam a segurança de cidadãos nacionais ou 

estrangeiros em áreas do mundo socialmente conturbadas e inseguras. Afinal, trata-se de contribuir para um 

esforço colectivo na defesa de fronteiras de segurança que, embora distantes do nosso território, acabam por 

ser também, ainda que de forma indirecta, fronteiras da nossa própria segurança.  

Haverá possivelmente, em algumas das actividades referidas ou mesmo em outras, potencialidades e 

capacidades ainda aproveitáveis nas Forças Armadas, cujo acréscimo marginal de custos da sua eventual 

exploração, dentro das suas estruturas, se pode tornar altamente compensador relativamente à utilização de 

estruturas civis ou das forças de segurança criadas exclusivamente para o desempenho de determinados 

serviços públicos, evitando-se assim uma desnecessária multiplicação de recursos humanos e materiais, quer 

nas áreas logísticas quer na própria acção operacional. Mas para avançar nesta matéria há que vencer, por um 

lado, alguns injustificados preconceitos anti-militaristas e, por outro lado, a rigidez orçamental que 

normalmente dificulta a flexibilização do uso de determinadas verbas inscritas no orçamento de um Ministério 

por outro Ministério (neste caso o da Defesa), mesmo quando isso se possa traduzir numa evidente poupança 

para o erário público. 

O militar que se preza de o ser é generoso e abnegado quando sente que as missões que cumpre servem 

verdadeiros interesses nacionais. Desempenha-as com brio e zelo e esforça-se por cumpri-las com êxito. Tem 

plena consciência que o seu estatuto lhe impõe uma disponibilidade total e permanente para o serviço, mesmo 

com sacrifício da sua vida privada e familiar. Sabe que em missões de risco, designadamente as de combate, se 

sujeita ao sacrifício da própria vida, situação que não tem paralelo com nenhuma outra profissão, à excepção 

das forças de segurança. Sabe que tem severas restrições aos direitos de expressão, reunião, manifestação e 

associação, bem como na sua capacidade eleitoral passiva. Sabe, enfim, que a sua conduta e comportamento 

em serviço, e em muitos casos até fora dele, estão submetidos quer a um regulamento disciplinar próprio mais 

rigoroso e exigente do que qualquer aplicável aos demais servidores do Estado, quer a um código de justiça 

militar em que a maioria dos crimes aí tipificados só aos militares se aplicam.  

Mas o militar também sabe que o acréscimo de duros deveres e restrições relativamente ao comum dos 

cidadãos tem algumas compensações. Em todos os países civilizados, como naturalmente é o nosso caso, são-

lhes legalmente concedidos, por uma questão elementar de justiça e não de favor, alguns direitos e regalias 

próprios, de certo modo compensatórios das especiais exigências da sua condição.  

Os militares certamente que aceitam dar o seu contributo excepcional para o actual esforço colectivo de 

saneamento das finanças públicas, em moldes semelhantes aos que estão a ser exigidos à sociedade em geral. 

Contudo, será natural que não considerem aceitável que o seu contributo para a contenção do peso da despesa 

pública, que já de si tem sido bem maior do que qualquer outro dos que foram exigidos aos demais servidores 

do Estado, não só em termos de redução de efectivos como de redução das suas compensações, pelo menos ao 

longo das duas últimas décadas, continue agora a ser superior ao de outros corpos profissionais do Estado, 

recaindo desproporcionadamente sobre o sistema remuneratório ou sobre os ditos direitos e regalias, que 

estão, com toda a justiça, consagrados na lei, designadamente no que concerne às áreas da saúde e da 

assistência na doença.  

Por outro lado, também nos parece ser altamente inconveniente que esse esforço, incidindo ainda no 

congelamento indiscriminado e prolongado das promoções, provoque graves injustiças e distorções nas suas 

carreiras, a ponto de afectarem seriamente o indispensável equilíbrio da estrutura hierárquica das Forças 

Armadas. De facto, as carreiras militares não podem ser consideradas genericamente idênticas às carreiras do 



funcionalismo público, uma vez que nestas, contrariamente ao que se passa na instituição militar, as nomeações 

para cargos dirigentes não obrigam a que haja uma correspondência directa e rígida entre esse tipo de cargos e 

a categoria profissional dos nomeados.   

A concretização de tais cenários pessimistas traduzir-se-ia inevitavelmente numa acentuada quebra do moral e 

motivação dos militares e, consequentemente, dos padrões de disciplina das Forças Armadas, com as 

indesejáveis consequências na sua coesão e eficiência operacional, pois se há coisa que os militares não 

toleram, dado o seu apurado sentido do dever e da disciplina, é a desconsideração e a injustiça a que se 

sentirem sujeitos. 

A referência a estas últimas preocupações poderá parecer de algum modo descabida no âmbito do tema do 

presente seminário, mas na verdade afigura-se-nos que elas são passíveis de se reflectir negativamente nos 

desempenhos que a sociedade espera das suas Forças Armadas, e daí o nosso entendimento da sua pertinência. 

Tanto mais que, como alguém já disse, “a ignorância é atrevida”, e esta, possivelmente também em 

consequência da crise, tem vindo a manifestar-se de forma crescente em relação à instituição militar, através de 

artigos e comentários públicos produzidos por personalidades responsáveis com acesso aos órgãos de 

comunicação social. Na verdade, constata-se que as questões neles levantadas são muitas vezes assentes em 

análises incompletas, levianas ou eivadas de evidentes preconceitos anti-militaristas, quando não de má-fé, 

levando a conclusões desprovidas de qualquer fundamentação sólida e competente e até a formas de expressão 

que chegam a aproximar-se do insulto, como por exemplo ocorreu, em caso recente, durante uma entrevista na 

radio a um reputado autarca.  

Tal tipo de atitudes visa, sem dúvida, denegrir a imagem pública das Forças Armadas, procurando mesmo, em 

alguns casos, pôr em causa a sua própria utilidade. E o facto é que ficam, salvo raras excepções, quase sempre 

sem uma adequada resposta ao mesmo nível de audiência da respectiva manifestação, ou seja, sem que se 

consiga promover o devido e oportuno contraditório. E é pena que assim seja, pois infelizmente, mesmo no 

campo dos profissionais da comunicação social, são poucos aqueles que primam por procurar imprimir um 

mínimo de rigor e seriedade às notícias e artigos que produzem sobre factos respeitantes à instituição militar.  

Agradecendo mais uma vez, em nome dos membros da AOFA, a honrosa presença das altas entidades que nos 

deram a honra e o prazer de connosco partilhar esta experiência, bem como todas as participações e 

contributos pessoais das demais entidades convidadas para os trabalhos deste seminário, esperamos que ele 

venha a satisfazer as expectativas de todos e, sobretudo, que a informação e conclusões dele decorrentes 

possam ter alguma utilidade quer junto das instâncias políticas competentes, quer como contribuição 

suficientemente válida para uma divulgação pública, esclarecedora e objectiva, do verdadeiro papel dos 

militares na nossa sociedade. 

É pois pensando no bem dessa mesma sociedade que nos fica a esperança de que as instâncias políticas 

competentes, ouvindo atentamente as chefias militares, mas não menosprezando também a necessária 

audição, nos termos da lei, das associações profissionais de militares, o que nem sempre tem acontecido, 

consigam encontrar soluções justas e equilibradas que permitam aos militares continuarem a bem cumprir as 

missões que lhes competem, norteando-se sempre pela sua firme vontade e determinação em bem servir 

Portugal e os portugueses.  

E muito doente estará a sociedade portuguesa e a sua democracia, quando nas consciências dos cidadãos que 

servem ou serviram o País com honestidade, abnegação e sacrifícios e que, com razão, se sentirem injustiçados 

ou menosprezados pelos poderes instituídos, se acomodar, sem qualquer reacção ou queixume, o pensamento 

fatalista do Padre António Vieira: “Se servísteis a Pátria e ela vos foi ingrata, vós fizesteis o que devíeis, ela o que 

costuma”. 

Nós, militares, até talvez possamos suportar alguma ingratidão da nossa Pátria, velha de mais de oito séculos, 

que jurámos solenemente defender, mas o que não suportaremos com toda a certeza é que ela possa vir a ser 



conduzida por caminhos que, de forma inequívoca, coloquem em sério risco a sua sobrevivência como nação 

independente. E assistir impavidamente a decisões que, de forma consciente ou inconsciente, levem a uma 

progressiva ineficácia ou mesmo à destruição das nossas Forças Armadas, o que constituiria, sem qualquer 

dúvida, o primeiro desses caminhos, não é coisa que se deva esperar dos muitos militares ou ex-militares que, 

com provas dadas, bem se orgulham de o ser.  

Tenho dito. 

    

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL 

         José Manuel Castanho Paes 

                     Almirante Ref.   

 

     

                


