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Camaradas: 

Fruto de uma estratégia que, tudo leva a crer, foi previamente delineada, os 

militares são fustigados cada dia que passa com medidas que vão 

sobrecarregando, mais e mais, os seus parcos rendimentos, subtraídos de 

diferentes formas e a que criativamente vão sendo acrescentados outros 

expedientes, numa lógica em que a “austeridade” passou a constituir-se como uma 

versão benigna de uma outra realidade que nos pretendem impor – A HUMILHAÇÃO!   

Não podemos fazer greve; horário de trabalho e, a partir dele, horas extraordinárias é 

realidade que não conhecemos; direito de negociação colectiva é matéria que não 

cabe nos nossos direitos. Indemnização por cessação do posto de trabalho? É assunto 

que não integra direitos de militar! Para os militares em RC há um vago subsídio para 

reinserção na vida activa, normalmente pago fora de horas, e…disse! Para os militares 

dos QP sobra o marcar passo na carreira, em condições humilhantes, ou o empurrar 

para fora da vida activa, sem custos! 

Em matéria de deveres cabe-nos, em contrapartida, a permanente disponibilidade 

para servir a Pátria, para tal dispensando a própria vida; cabe-nos a absoluta 

disponibilidade para o serviço, independentemente dos interesses pessoais, sejam 

eles de que natureza forem e todo um conjunto de outros deveres, nomeadamente 

os inscritos no RDM e CJM, a que se associam restrições no âmbito dos direitos, 

liberdades e garantias constitucionalmente consagrados para a generalidade dos 

cidadãos (como sejam os direitos de: capacidade eleitoral passiva, expressão, reunião, 

petição colectiva, etc.). 

E é neste quadro que importa inscrever o que vai acontecendo aos militares. Em 

absoluto desprezo pela Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar! 

Nada tem ficado incólume. 

O congelamento e redução das remunerações, as reformas e a dupla penalização 

destas para cada vez mais militares; os cortes nos subsídios de férias e Natal; a 

discriminação negativa no que se refere às progressões; a redução (mais uma) de 

efectivos; o congelamento das promoções e, agora, as promoções a conta-gotas e em 



2 
 

condições que continuam a colidir com a especificidade das Forças Armadas (refiro-

me à remuneração no dia imediato à publicação em Diário da República); o 

decorrente prejuízo dos fluxos de carreira; as questões relacionadas com a ADM e 

com o IASFA que se vão degradando mais e mais e que, de uma discriminação positiva 

a que a Lei obriga, se pretende evoluir para uma situação em que teremos que pagar 

mais do que recebemos; a situação do Fundo de Pensões dos Militares sem resolução 

à vista, em manifesta discriminação negativa relativamente a outros grupos sócio-

profissionais; o corte ou redução dos complementos de pensão de reforma; o cálculo 

da pensão de reforma para os militares mais jovens que se situarão em inacreditáveis 

valores se nada for feito para alterar o quadro legal que, uma vez mais, distingue pela 

negativa quem serve nas Forças Armadas; o incumprimento do Regulamento de 

Incentivos no que concerne aos militares em regime de voluntariado e contrato; os 

Estabelecimentos Militares de Ensino, etc. 

Sobre todas e cada uma destas matérias temos vindo a pronunciar-nos. Mas, porque 

mais actual, deixem-me aqui, denunciar o que se passa com as promoções. 

Em 2011 foram congeladas as promoções, situação parcialmente ultrapassada em 

2012, depois de uma tenaz e persistente denúncia de uma disparatada medida 

aplicada a uma realidade como a militar.  

Hoje, por via de um manhoso expediente, reabilitou-se o congelamento. Em nome de 

uma alegada alteração da estrutura superior da Defesa Nacional, a sua concretização 

tem vindo a ser postergada, não sendo abusivo prever que poderão vir a ser 

“atiradas” para um qualquer trimestre, lá para o fim do ano, subterfúgio que 

permitirá fazer cumprir a cega e obsessiva intenção do Sr. MDN de reduzir mais ainda 

as despesas com pessoal! 

A verdade é que caminhamos para o fim de Março e ainda não se verificou a 

alteração da situação!  

Entretanto, os militares ocupam os cargos na estrutura, assumindo as 

correspondentes responsabilidades, sem que se verifique a indispensável e justa 

contrapartida de posto e remuneração, circunstância que concorre para o já elevado 
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grau de desmotivação existente, com implicações no funcionamento de uma 

estrutura altamente hierarquizada como são as FA’s, aditando ainda mais 

perturbações na indispensável coesão, esteio e cimento agregador do espírito militar. 

A dor já nos vai atingindo a alma! 

Não só por, tal como os nossos concidadãos, sermos alvo de uma permanente 

investida aos nossos direitos de cidadania, mas também porque, como militares, 

olhamos para o que os poderes vão fazendo e se preparam para levar por diante se 

não lhes for atalhado caminho. E não queremos assistir, impávidos e serenos, à 

aniquilação da Forças Armadas, garante da Soberania e Independência que ainda 

sobra a uma Pátria ameaçada e que, um dia, jurámos defender.  

E fere-nos os ouvidos quando tudo o que vão fazendo, a nós e aos nossos 

concidadãos, o fazem em nome da democracia! 

Porque, podendo afirmar-nos como legítimos depositários do sonho que alguns 

bravos e corajosos militares acalentaram quando, há cerca de 39 anos quiseram a 

democracia para este País, definitivamente recusamos que se ouse, num permanente 

despropósito, colar todo o mal que se vai construindo à sombra de uma palavra com a 

nobre dimensão que “DEMOCRACIA” encerra! 

O termo democracia é de origem grega (δημοκρατία, dēmokratía) e quer dizer "poder 

do povo". 

 Não será necessária particular sagacidade para perceber que, para a generalidade 

dos cidadãos, e, em particular, para os militares, atenta a especificidade da sua 

condição, em oposição a alguns, para quem efectivamente é exercida a democracia 

na sua plenitude (lembram-se daquele senhor para quem a austeridade aplicada 

ainda não é bastante, pois se os sem abrigo aguentam…?), o que vem sendo colocado 

em prática não é, de todo, democracia! 

As palavras que mais se ouvem e escrevem para qualificar a situação, passam pela 

“extorsão”, ”esbulho”, “confisco”, ”delapidação, ”injustiça”, “iniquidade” e outras que 

o sentimento geral vai expressando e que, obviamente são diametralmente opostas 

ao exercício do poder em nome das e para as pessoas! 
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Porventura, “CLEPTOCRACIA”, como cada vez mais se vai ouvindo, seja o termo mais 

adequado à trágica realidade que nos vai sendo imposta, um significativo termo 

despido da nobreza que a DEMOCRACIA consigo transporta e ao qual se adequa a 

comum caracterização do que nos vai acontecendo. 

E, é neste contexto, que se vão sucedendo as investidas contra os militares, sendo 

que nas particulares condições em que se verifica o exercício da nossa actividade, as 

medidas que afectam a todos, aplicadas do modo cego, sem atender à especificidade 

da realidade militar, acabam por ter repercussões maiores ainda. 

Afrontando a nossa dignidade, vilipendiando a nossa condição, menorizando-nos 

perante os nossos concidadãos… 

Uma HUMILHAÇÃO! 

 

VIVA PORTUGAL! 

VIVAM AS FORÇAS ARMADAS! 

VIVAM OS MILITARES!  


