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Trafaria, 22 de março de 2019  

 

Senhor Ministro da Defesa Nacional 

Excelência 

 

Assunto: Promoções nas Forças Armadas. Para quando a saída da TROICA? 

 

A 17 de maio de 2011 foi assinado pelo então governo do PS (secundado por PSD e 

CDS) com o Banco Central Europeu (BCE), a Comissão Europeia (CE) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), a famigerada TROICA, o memorando de entendimento 

que teve as consequências de todos bem conhecidas e que genericamente viria a 

provocar um retrocesso nas condições de vida da generalidade dos portugueses 

(militares naturalmente incluídos) de quase uma década. 

Grande parte das medidas então adotadas, pese embora no decorrer da presente 

legislatura alguns Direitos tenham vindo a ser justamente recuperados, permanecem 

rigorosamente inalteradas, sendo consensual que em todo este período os Militares 

das Forças Armadas continuaram (e continuam) a ser especialmente discriminados de 

forma negativa, consequência de, adicionalmente, terem visto profundamente 

alterado, em maio de 2015 e por um Governo PSD/CDS, o seu Estatuto Profissional 

(EMFAR), nele integrado um vastíssimo conjunto de fortes penalizações que importa 

reverter mas que, mesmo passados 5 (cinco) anos da propagandeada “saída limpa” 

da TROICA, por mera opção política, desta feita de um novo Governo do PS, se 

mantêm.    



 

 

 

 

 
Um dos efeitos mais perniciosos que desde 2011 os sucessivos Governos, repetimos, 

por mera opção política, continuam a fazer impender sobre os Militares tem a ver com 

a forma absolutamente inqualificável como se processam as Promoções. 

Pese embora, invariavelmente, os sucessivos Orçamentos do Estado (OE) prevejam 

clara e inequivocamente as verbas destinadas às Promoções e não podendo sequer 

essas mesmas verbas ser objeto de qualquer cativação, permanece de forma 

absolutamente inqualificável, desde 2011, a “regra” de que as Promoções nas Forças 

Armadas apenas se consumam após a publicação de um Despacho conjunto dos 

Ministros das Finanças e Defesa, Despacho esse que “regra geral” apenas ocorre no 

último trimestre de cada ano e, não raras vezes, no decorrer dos meses de novembro 

e/ou dezembro. 

As repercussões negativas de tal “regra”, muito para além dos não negligenciáveis 

constrangimentos operacionais que causam a uma normal e desejável gestão por 

parte das Chefias Militares (não se constituirá também este mais um exemplo de 

evidente ingerência por parte do poder político numa área que não é da sua 

competência???!!!), passam por uma muito significativa dupla penalização dos 

Militares em termos financeiros, dado que apenas começam a auferir a remuneração 

a que têm direito, não a partir da data efetiva de Promoção mas da data do referido 

Despacho conjunto, e sem quaisquer retroativos, como justamente lhes é devido. 

Assim: 

1. Os Militares veem-se espoliados de parte importante da remuneração que 

lhes é devida (subsídios de férias e natal incluídos), considerado o período 

que medeia entre a data efetiva de Promoção e a data do Despacho 

conjunto; 

2. Os Militares veem-se espoliados, anos mais tarde e no momento do cálculo 

das suas Pensões de Reforma, porquanto essas regras de cálculo (outro 

aspeto que urge rever e ao qual a AOFA retornará em próximo ofício) se 

suportam nos valores auferidos e respetivos descontos, ao longo da 

carreira, não sendo como tal considerados os valores a que efetivamente 



 

 

 

 

 
têm direito, sendo que, como é sabido, o valor da Reforma é um valor 

aplicável “para o resto da vida”. 

A AOFA tem vindo, reiteradamente, a denunciar esta situação precisamente desde 

2011, sendo que no decorrer da última audiência realizada no Ministério da Defesa 

Nacional, a 22 de novembro de 2018, consequentemente muito a tempo para que o 

procedimento fosse alterado já a partir do início de 2019, voltámos a alertar Sua 

Excelência o Ministro da Defesa Nacional para esta situação, demonstrando todas as 

razões que levam à nossa incredulidade perante a manutenção sequer da necessidade 

do Despacho conjunto (nunca tal sucedeu até 2011) que “autoriza” as Promoções.  

O facto é que, Senhor Ministro, o calendário já marca os últimos dias do mês de março 

de 2019 e a situação se mantém, havendo nesta altura muitos Militares que já 

deveriam ter sido promovidos e não o foram. 

O facto é que, Senhor Ministro, os constrangimentos operacionais e o menosprezo (a 

forma indigna como é olhada a função dos Chefes Militares) teimam em permanecer. 

O facto é que, Senhor Ministro, uma vez mais, os Militares que já deviam ter sido 

promovidos estão a ser duplamente penalizados em termos financeiros e mesmo nas 

suas legítimas e amplamente justificadas ambições de carreira. 

O facto é que, Senhor Ministro, a AOFA não pode deixar de lhe expressar a mais 

veemente indignação pela forma como os Homens e as Mulheres que Servem Portugal 

nas Forças Armadas (os mesmos que nos discursos políticos continuam a ser 

designados como “Os melhores militares do mundo”) continuam a ser discriminados 

negativamente neste, como em muitos outros aspetos quando comparados com os 

restantes concidadãos. 

O facto é que, Senhor Ministro, como compreenderá, não podemos deixar de lhe 

colocar frontalmente duas questões muito concretas: 

1. Até quando o Governo continuará a aproveitar-se do facto de nós, militares, 

sermos disciplinados, coesos, permanentemente focados nas Missões e por 

sermos “objeto” de fortes constrangimentos nos nossos Direitos de 



 

 

 

 

 
manifestação pública e outros previstos Constitucionalmente, para nos 

sujeitar a tamanhas indignidades, ímpares mesmo perante os restantes 

concidadãos?  

2. Para quando, em relação às inúmeras reduções de Direitos que se verificam 

para os militares, na verdade, está prevista a saída da TROICA de Portugal?  

             

Com os melhores cumprimentos,  

 

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 

 

 


