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ENCONTRO DE OFICIAIS 
05JUL2012 

 
Camaradas,  
 
Fizemos constar de uma lista, disponível no Sítio da AOFA, as principais medidas que, apenas 

desde 2005, mais têm vindo a penalizar os militares, algumas delas em aberto litígio com o 

instituído na Lei de Bases do Estatuto da Condição Militar e todas elas, em maior ou menor grau, 

expressão da desconsideração e desrespeito para com os militares e a sua condição militar.  

Paralelamente vimos assistindo à progressiva paralisia das Forças Armadas, exauridas por orçamentos, 

reduzidos sistematicamente, que não lhe deixam margem para executar as indispensáveis ações de formação 

e treino do seu pessoal, com as sérias repercussões que daí poderão advir para a sua eficácia e segurança 

quando empenhado em missões que lhe sejam cometidas, ao mesmo tempo que se constata a insuficiência 

de meios para acorrer às despesas de funcionamento e manutenção dos equipamentos e sistemas de armas.   

Situação que tem permitido, conforme noticiado, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, invertendo os dados da 

questão, poder afirmar que, não sendo possível verificarem-se mais restrições nas despesas de 

funcionamento e manutenção, então haverá que reduzi-las com o pessoal, em nome da sustentabilidade das 

Forças Armadas. 

E fá-lo nos termos habituais, procurando fazer crer à opinião pública que os militares usufruem de uma 

situação privilegiada consumindo uma significativa parcela do orçamento, o que, a verdade dos factos, se 

encarrega de contraditar. 

Importando, pois, recolocar os factos em harmonia com a realidade: 

A Defesa representa apenas cerca de 1,1% do Produto Interno Bruto! 

Os restantes cerca de 99% não são da sua responsabilidade e, contrariamente ao que se pretende fazer crer, 

convenhamos que se faz muito com tão pouco, como bem ilustram:  

- A sua participação em missões internacionais, projetando como ninguém o nome de Portugal, como é 

reconhecido quer interna, quer externamente, constituindo-se por isso, como um dos braços mais influentes 

da política externa portuguesa;  

- O seu envolvimento em missões de Cooperação Técnica e Militar, em particular com os PALOP, abrindo 

caminho a interesses reciprocamente vantajosos com incidência de natureza económica e, por essa via, à 

criação de inúmeros postos de trabalho;  

- A sua participação em missões no âmbito da proteção civil, em missões de proteção e socorro;  

- As restantes missões de interesse público, nomeadamente a busca e salvamento, porventura, a parcela da 

sua atividade mais conhecida dos portugueses,  

- Etc. 
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Tanto por tão pouco desautorizam definitivamente afirmações como aquelas que têm vindo a ser repetidas e 

sistematicamente proferidas quando relacionadas com um suposto excesso de despesa com o pessoal, 

encarregando-se a realidade de demonstrar precisamente o contrário.   

É caso para dizer, em reforço de tais argumentos que, se em próximo orçamento não forem disponibilizados 

recursos para funcionamento e manutenção, então, aí, Sr. Ministro, poderá vir afirmar que as despesas de 

pessoal alcançaram a insustentável cifra de 100%!     

Declarações que, insistentemente repetidas, mais soam a ofensa e vontade de litigar com a dignidade dos 

seus destinatários, particularmente quando prestadas numa altura em que tem vindo a verificar-se uma 

violenta redução das remunerações e demais condições brutalmente penalizadoras para os militares, ao 

ponto de assistirmos, hoje, a uma significativa parcela do seu universo com as respetivas remunerações 

penhoradas! 

Atentemos, então, ao que se tem verificado nos tempos mais recentes: 

 Redução das remunerações (ativo e reserva) entre 3,5 e 10%, desde 2011; 

 Cortes nos subsídios de férias e natal; 

 Desconto de mais 1% para a CGA. 

Apenas isto, fez com que a remuneração em cada posto passasse a corresponder à equivalente à de dois 

postos inferiores em 2010, i.e., um Coronel vence o equivalente a um Major, um Major o equivalente a um 

Tenente e assim sucessivamente.  

E, no que respeita à redução das despesas com pessoal, acrescendo ainda: 

  A sobretaxa de 50% sobre o subsídio de Natal em 2011; 

 A regressão das remunerações de uma significativa parcela de militares, em moldes oportuna e 

publicamente denunciados; 

 A redução de 30/% nas transferências para a ADM em 2012, anunciando-se desde já mais 20/% em 

2013, e reduções progressivas até ao seu autofinanciamento, o que prenuncia o mais que previsível 

aumento das despesas com a saúde a recair obre os militares; 

 O congelamento das progressões no sistema retributivo, em situação desvantajosamente desigual 

relativamente à restante administração pública; 

 O inimaginável congelamento das PROMOÇÕES que, só a ausência de bom senso e a ignorância da 

especificidade que enforma as Forças Armadas, poderão explicar.  

Está pois, á vista de todos, o quão despropositadas são as declarações que, em diferentes ocasiões vão sendo 

proferidas, para as quais apenas se consegue descortinar um sentido: condicionar a opinião pública num 

sentido que a leve a crer que os militares não têm razão, ao mesmo tempo que vão sendo criadas as 

condições para a obtenção de um cada vez mais claro propósito em promover a descaracterização e 

desarticulação das Forças Armadas, um dos pilares fundamentais da soberania desta Nação que um dia todos 

nós jurámos defender! 
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Mas importa que nos detenhamos sobre o congelamento das promoções.  

Uma novela que teve um início, mas à qual vão sendo sucessivamente acrescentados capítulos sem que se 

possa descortinar o seu fim, em aberto conflito com aquilo que costumamos designar como constituindo o 

código genético do funcionamento de uma Instituição como são as Forças Armadas. 

Iniciou-se com a sua institucionalização por via orçamental. 

Não obstante clamar-se sobre a irrazoabilidade de tal decisão ela transitou do OE2011 para o OE2012, com 

nuances que se foram sucedendo no tempo: o défice e a dívida pública não permitiam outra solução; 

promoções sim, mas sem que fossem acompanhadas da correspondente remuneração, até que foi assumida 

a sua vital importância para o funcionamento das Forças Armadas. 

E foi anunciado o descongelamento das promoções. Anúncio que foi acontecendo faseadamente - agora vem 

dizer-se que estão para breve - e que podemos fazer recuar ao início do corrente ano, com o indisfarçável 

propósito de ir distraindo e entorpecendo a indignação dos militares, no intuito de as projetar para o fim do 

ano, o que, conjugadamente com a aplicação da norma que dispõe que a remuneração é devida apenas a 

partir do dia seguinte ao da publicação em diploma, na prática, vão ocorrer as promoções sem que, no 

corrente ano, sejam acompanhadas da correspondente remuneração. 

Uma situação que nos dispensamos de adjetivar, em que os decisores, desprezando as consequências para as 

Forças Armadas e cavalgando sobre os deveres e restrições a que os militares estão sujeitos, confiam na sua 

resignação faltando-lhes ao respeito com esta e outras posturas de que tal comportamento é bem 

elucidativo. 

Por isso, perante tal desconsideração na forma e no conteúdo, consideramo-nos legitimados para 

publicamente dizer alto e bom som o que vai na alma da generalidade dos militares – BASTA Senhores 

governantes! 

Qual cereja enfeitando o bolo, como se não bastassem sucessivos congelamentos das pensões de reforma 

orçamentalmente impostos e o corte dos subsídios de férias e de Natal, eis que nos deparamos com 

dificuldades de pagamento do Complemento de Pensão (CP) aos militares ou respetivos cônjuges sobrevivos, 

aderentes do FUNDO DE PENSÕES DOS MILITARES (FPM), com pagamentos suspensos, num contexto em que a 

ligeireza com que o problema foi abordado reflete bem a falta de consideração e o desrespeito pela 

dignidade dos militares. Ainda para mais tratando-se de um universo de camaradas, combatentes, que um 

dia a tudo se sujeitaram e tudo deram ao serviço da Pátria que orgulhosamente serviram durante a Guerra e, 

nesta fase da sua vida, se vêem vilipendiados desta humilhante maneira. 

Já o dissemos e repetimo-lo aqui: haja decência.    

E não se insista no estafado argumento de insuficiência orçamental para deixar sem solução um problema, a 

situação do FPM, por culpa exclusiva de sucessivos Governos, uma vez que os militares para ele contribuíram 

escrupulosamente. Um problema conhecido de todos, que, arrastando-se por demasiados anos, há muito 

que a responsabilidade exigiria que estivesse resolvido.  
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A acreditar em notícias vindas a público terá sido encomendado estudo, no valor de 100.000,00€, visando 

uma solução para a situação, o que, à falta de informação que nos é devida em cumprimento do instituído na 

Lei 3/2001 de 29AGO (Direitos das Associações Profissionais de Militares), nos faz recear que esteja em causa 

a procura de uma não solução, consubstanciada na busca do melhor expediente jurídico que possa vir a 

sustentar a extinção do FPM.  

E, perguntamos daqui: 

Porquê não dispensar aos militares um tratamento equivalente ao de outros grupos sócio-profissionais, 

nomeadamente os professores e os magistrados judiciais, para os quais, considerando a especificidade da 

atividade que desenvolvem, foram adotadas soluções que passam pela garantia de que as correspondentes 

reformas são atualizadas de modo a que não baixem aquém de 70% das remunerações no ativo, no caso dos 

professores, ou que mantenham o valor de 100/%, tratando-se de magistrados judiciais, conforme previsto, 

respetivamente na Lei 39/99 de 26MAI e no Estatuto dos Magistrados Judiciais (Lei 143/99 de 31AGO)? 

E, tanto quanto se saiba, não são, nem nunca foram convocados a descontar para qualquer Fundo ou outro 

tipo de investimento equivalente, de forma a garantir um direito que, bem, o Estado entendeu tornar-lhes 

extensivo, dadas as particulares características da sua atividade. 

Será que a condição militar consubstanciada nos deveres e restrições que a caracterizam, onde pontifica a 

dádiva da própria vida se necessário for, não justificaria idêntico tratamento? 

Face à deplorável situação em que vão ficar os militares mais jovens (aqueles que hoje têm menos de 27 anos 

de tempo de serviço) quando chegarem à altura da aposentação, não se justificará a revitalização abrangente 

do FPM, de modo a cuidar do seu futuro com a dignidade que merecem?    

Mas, se confrontados com a sua extinção, solenemente declaramos tal caminho como inaceitável e tudo 

faremos para que tal propósito não venha a ser alcançado, já que está em causa um instrumento essencial 

para colmatar muitas vezes, magras pensões, tábua de salvação para suporte de vida até ao mês seguinte, 

para além da salvaguarda de um compromisso livremente assumido e que, num Estado de direito, é legítimo 

exigir-se que seja cumprido.  

Debrucemo-nos, agora, sobre a Saúde militar. 

Uma incógnita. Um dossier em que, à semelhança de todos os assinalados atrás, é tratado com uma 

incompreensível reserva e consequente desconhecimento dos militares e das associações, em flagrante 

incumprimento do que a Lei obriga! 

Sabemos que o financiamento da ADM sofreu um corte de 30% no corrente ano, prevendo-se mais um de 

20% em 2013, com cortes sucessivos até ao seu autofinanciamento em 2016!  

Sr. Ministro da Defesa Nacional, assiste-nos pois o direito de, em tais circunstâncias, com o devido respeito, 

requerermos que clarifique o alcance de tais medidas e as concretas consequências que daí advirão para os 

militares e suas famílias. 
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E explique-se-nos como será dada sequência à integração da saúde hospitalar com os necessários e 

indispensáveis requisitos que deverá reunir para a prestação de cuidados de saúde, quer na vertente 

operacional, quer à família militar, sabendo-se que, para que tal aconteça, são exigidos recursos que a 

situação económica parece não ter disponíveis. 

Receamos bem que se trate de mais um processo que redunde em prejuízo dos diretos destinatários da sua 

implementação, em que o insucesso possa vir a ser fundamentado na insuficiência de recursos financeiros 

disponíveis.  

Admitindo-se poder estar em causa tal premissa, racionalizem-se e otimizem-se os meios já disponíveis e 

prossiga-se com a criação do Hospital das Forças Armadas quando as condições o permitirem.  

E vem a propósito introduzir aqui a vertente da ação social complementar. 

Num ambiente pouco recomendável de dúvida entre o boato e a veracidade do que se vai dizendo, 

conhecendo-se apenas o garrote financeiro a que o Instituto de Acão Social das Forças Armadas (IASFA) está 

sujeito, fala-se da sua profunda reestruturação. 

A ser verdade, em que termos Sr. Ministro? Seguindo critérios meramente economicistas, descurando ainda 

mais o apoio que, paulatinamente, vai sendo retirado aos militares? 

Esclareça-nos, Sr. Ministro.      

Sendo transversal a pressão exercida sobre a generalidade dos militares, aqueles que prestam serviço em 

Regime de Voluntariado e Contrato (RV e RC) são igualmente vítimas de toda esta onda de menosprezo pelo 

que é a realidade militar. 

Vítimas, em que a precariedade constitui um fator não despiciendo e em que o efeito conjugado da 

fragilidade da sua situação e o receio (medo) das consequências que possam advir da assunção dos seus 

direitos, condicionam sobremaneira a sua capacidade para intervir, exigindo o cumprimento da Lei na 

vertente que particularmente lhes diz respeito.  

E, por isso, aqui estamos nós dando-lhes voz e denunciando práticas que um Estado de Direito não deveria 

consentir, nomeadamente: 

 O manifesto incumprimento do regime de incentivos, mormente no que se refere ao não pagamento 

do subsídio de integração e ao não reconhecimento do vínculo à Função Pública, para efeitos de 

concurso, tal como se dispõe no Regulamento de Incentivos; 

 Também, neste âmbito, a não aplicação da idade cronológica, com nefastas repercussões da sua 

integração na vida civil (Ex. Concurso “Impulso Jovem”, do qual muitos poderão ficar arredados por 

não reunir as necessárias condições para concorrer em razão da idade). 

 Imposição de indemnizações aos militares que pretendam cessar contrato, quando as condições e 

as regras consagradas na sua admissão são subvertidas e desrespeitadas por erradas decisões da 

governação (congelamento das promoções, progressões, etc.). 



6 
 

Enfim, uma amostra mais de uma espécie de castigo que os militares vêem adicionar à sua condição militar, 

da qual, pela lógica que dela decorre e em cumprimento do que a própria Lei obriga, deveria resultar uma 

postura bem diferenciada daquela que tem vindo a ser prosseguida.  

Motivo que, em jeito de conclusão, nos faz afirmar que vai sendo urgente reavaliar o que vai sendo feito e é 

lesivo dos militares e da própria Instituição Militar, porque, Srs. Governantes, está na altura de entender que 

a administração da coisa pública não se resume, nem a meras operações contabilísticas de subtração, nem a 

economia consiste em meros algoritmos contabilísticos. 

É muito mais que isso. 

É um País em que, para além do deve e do haver, há outros elementos a ter em conta e tão importantes 

como a soberania, cidadãos com direito a uma existência minimamente digna e Forças Armadas e militares, 

inalienáveis elementos constitutivos do poder nacional sem o qual a segurança e a preservação dos 

interesses de uma Nação ficarão definitivamente colocados em causa. 

Assim esperamos e legitimamente exigimos. 

Tenho dito. 

 

Viva Portugal 

Vivam as Forças Armadas 

Viva a Associação de Oficiais das Forças Armadas. 

 

Lisboa, 05 de Julho de 2012 

 

 


