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PROMOÇÕES NAS FORÇAS ARMADAS 

(“Importância das promoções como factor estruturante”) 

 

Desde 2011 que as promoções estão congeladas nas Forças Armadas. 

Uma opção política que, desde a 1ª hora, veementemente denunciámos e contestámos, não 

só porque se intromete com direitos constituídos dos militares em matéria de carreira mas, 

fundamentalmente, porque se tratou de uma despropositada decisão, atenta a especificidade 

da realidade militar, com uma condição e estatuto próprios que a diferencia de qualquer outro 

grupo e atividade sócio-profissional. 

Postura que, consideradas as implicações dela decorrentes, nos deixa perplexos e nos faz 

interrogar quanto aos pressupostos que determinaram uma decisão como essa. Porventura 

desconhecimento quando estão em causa matérias mais ligadas a valores imateriais como, no 

caso vertente, é o acautelar das necessárias condições para garantia de um dos pilares 

fundamentais da soberania - as Forças Armadas portuguesas. 

Uma decisão, a do congelamento, que, em circunstância alguma deveria ter 

acontecido! 

Porque, nas Forças Armadas, o posto constitui-se como o código genético do seu 

funcionamento. É a matriz estruturante de um todo que, aqui ou em quaisquer Forças 

Armadas dignas desse nome, não pode ser posta em causa, sob pena de minar o alicerce 

mestre de uma estrutura que se sustenta numa lógica altamente hierarquizada. Em que um 

posto carrega consigo formação e experiência adquiridas, responsabilidade e autoridade para 

um eficaz exercício de comando de que decorre a imposição e aceitação da disciplina, fator de 

primordial importância, em que esta e o posto estão umbilicalmente associados.         

Porque a realidade militar não é equivalente à que enforma a Administração Pública, como 

brilhantemente o Sr. ALM C. Paes aqui teve a oportunidade de demonstrar!       

Os militares têm estatuto próprio que reflete a especificidade da sua condição e é nessa 

medida que devem ser avaliadas as promoções. Por isso consideramos de alguma 

inconsciência transpor regras aplicáveis a outros grupos sócio-profissionais para uma 

realidade com especificidades próprias como a militar, as quais, por uma questão de justiça 

razoabilidade e adequabilidade, obrigaria a tratar de forma diferente o que efetivamente não 

é igual! 

Um militar, em qualquer categoria (OFI, SAR ou PRA) não progride na carreira como se 

verifica na administração pública.  
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Como oficial inicia a sua carreira em Alferes e vai progredindo em cada posto até chegar ao 

topo da hierarquia, tendo para isso que adquirir competências que passam pela formação, 

treino e naturalmente a avaliação - um alferes, tenente ou capitão não pode, em circunstância 

alguma, ocupar cargos que competem a militares de diferente graduação, tal como outras 

realidades o permitem. 

E, nem o pretexto da austeridade e a consequente redução da despesa pública justifica e dá 

razão a uma tal decisão política, a não ser que outros motivos não explicitados constituam o 

verdadeiro motivo da sua aplicação, a qual, conduzirá inevitavelmente à descaracterização e 

desfiguração da Instituição Militar, como repetidamente temos vindo a afirmar. 

Para além do sério prejuízo que daqui decorre para o funcionamento das Forças Armadas, 

nomeadamente nas repercussões que daí advirão para a actividade operacional, 

consubstancia igualmente um óbvio desrespeito para com um universo de cidadãos que, 

sujeitos a especiais deveres e restrições, vêm agora cerceada a sua carreira e expectativas de 

um modo escusadamente desajustado e de uma forma que nunca lhes ocorreria alguma vez 

poder vir a acontecer. 

Já não bastavam as consequências resultantes da reestruturação operada em 2009, em que 

se verificou uma significativa redução de efectivos, com particular incidência nos postos 

cimeiros, e especial realce no Ramo Exército, decidiu-se somar mais um obstáculo ao já difícil 

fluxo de carreira de muitos camaradas. 

E que dizer da situação criada aos militares em RV/RC que, recrutados para suprir 

necessidades de oficiais subalternos, se quedaram pelo posto de aspirante-a-oficial, 

frustrando, desse modo, compromissos assumidos e inibindo a ocupação de cargos/funções 

com o posto adequado?  

A falta de respeito por aqueles que um dia juraram defender a Pátria, se necessário com o 

sacrifício da própria vida, está bem patente na voluntária ausência de vontade em solucionar 

uma questão que, para além da injustiça assume contornos de franca imoralidade: 

Falo da situação em que, por imposição estatutária, camaradas nossos foram e são 

obrigados a transitar para a situação de reserva depois de atingido o limite de idade no 

posto, situação irreversível, a partir da qual não é possível progredir na carreira. 

Notando aqui que estão em causa, nalguns casos, militares cujo mérito foi 

publicamente reconhecido com louvores e condecorações. 

E deixo a pergunta: 
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No contexto geral da perversão maior que é o congelamento das promoções, não 

deveria ter sido acautelada esta particular perversão recorrendo a mecanismo de 

âmbito legislativo que permitisse acautelar tal situação? 

Pois bem, apesar dos insistentes alertas para esse facto, nem no OE de 2011, nem nas 

disposições equivalentes, continuadas no orçamento em vigor – o de 2012, foi 

acautelada essa injustiça! 

E não implicaria quaisquer custos acrescidos. Apenas vontade para fazê-lo! 

Enfim, uma postura que continuadamente insiste na desconsideração daqueles que 

justificadamente mereceriam diferente atitude! 

Acreditando em declarações proferidas em diferentes ocasiões, admite-se, agora, poderem ser 

desbloqueadas promoções, mas na condição de não se verificar "um aumento global de 

despesa" e depois de identificadas "funções acessórias" e a “reafectação de recursos” que as 

viabilizem. 

O que nos leva a colocar várias questões: 

 De que funções acessórias se trata? 

Receamos bem que se venham a desvalorizar cargos/funções, moldando-os a 

objectivos economicistas previamente estabelecidos. E, por essa via, rebaixar os níveis 

hierárquicos exigidos para cada cargo ou função, fazendo regredir as 

habilitações/qualificações exigidas, pondo em causa anos de consolidação de um 

modelo de ensino e carreira, considerado sem paralelo pelo Prof. Dr. Adriano Moreira.  

 Sem que se verifique "um aumento global de despesa", diz-se. 

Em que medida as poupanças decorrentes das regressões de posicionamento na TRU 

de cerca de 4000 militares poderão servir como moeda de troca para suportar as 

remunerações de militares a promover? 

Até prova em contrário e porque a dotação orçamental para 2012 inclui o valor das 

remunerações que antecederam as regressões, tudo leva a crer ser o que irá 

acontecer. O que, a ser assim, legitima a nossa veemente denúncia de tal facto. Seria, 

digamos assim, como que a cereja que faltava para embelezar o bolo da insistente falta 

de respeito, reiteradamente manifestada para com os militares e a dignidade de que 

são credores.  

Isto é, para compensar o envergonhado reconhecimento de um erro cometido – o 

congelamento das promoções - estará em causa o castigo de uns (por via das 

regressões que, por sinal, serão questionadas no foro judicial) para, de alguma 
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maneira e à sua custa, suportar o encargo decorrente da necessária e justa promoção 

de outros camaradas? 

 As promoções serão transversais a todos os postos, respeitando o estatuído nas 

disposições que as regulam? 

Consideramos que a Lei e a obrigação de a cumprir, a que estão sujeitos os agentes 

da administração não admitem outra alternativa. 

E, finalizando, pela relevância de que se reveste, colocamos ainda uma questão relacionada 

com o fluxo de carreira dos oficiais. 

Considerando a actual situação de paralisia na carreira, já de si complicada, agravada pelo 

inusitado congelamento das promoções e adivinhando-se uma ainda maior contração 

decorrente de anunciadas reestruturação/racionalização, consideramos ser de toda a 

urgência encontrar solução para a situação de inúmeros oficiais, para os quais, se nada for 

feito, se perspectiva o fim de carreira em postos muito aquém do que seria sua expectativa. 

É inadmissível que, por motivos para os quais em nada contribuíram, se venha a perpetuar 

permanência em postos intermédios, sem fim à vista, geradora de frustrações e 

desmotivação que, em nada, concorrem para a eficiência e coesão entre os militares.   

Face ao que precede e à falta de informação que nos é cerceada, contrariando o que lhe 

impõe a Lei 03/2001 (o direito de as associações serem ouvidas sobre as questões do 

estatuto profissional, remuneratório e social dos seus associados e a integrar conselhos 

consultivos, comissões de estudo e grupos de trabalho constituídos para proceder à análise 

de assuntos de relevante interesse para a instituição, na área da sua competência 

específica), resta-nos a esperança que Sua Ex.ª o MDN dê cabal cumprimento ao que a Lei 

institui, na expectativa de que a um clamoroso erro cometido no início de 2011, não se 

sucedam outros de igual ou diferente magnitude, agora, em 2012!  

 

28 de Março de 2012 

 

Manuel Martins Pereira Cracel 
Presidente da AOFA 

 

 

 


