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COMUNICADO 

O FOGO FRATRICIDA! 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 65/2019, de 20 de maio que “regula o modelo de recuperação do tempo 

de serviço, cuja contagem esteve congelada entre 2011 e 2017, nas carreiras, cargos ou categorias 

integrados em corpos especiais em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependam do 

decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito e que 

tenham mais de uma categoria”.  

Como já vinha sendo anunciado, aos Militares das Forças Armadas, como às restantes carreiras especiais, 

apenas se reconhece o equivalente a 70 % de um módulo de tempo, dito padrão, para mudança de escalão 

ou posição remuneratória na respetiva categoria, cargo ou posto e nada a quem está na situação de reserva 

ou reforma, mas que esteve ao serviço no período do congelamento. 

Além do mais trata-se de um diploma ilegal porquanto as Associações Profissionais de Militares não 

foram sequer ouvidas como determina a alínea b) do artigo 2º da Lei Orgânica 3/2001, de 29 de agosto, 

pressuposto elementar para que o referido Decreto-Lei agora publicado nem sequer inclua a referência a 

que “Foram ouvidas as Associações Profissionais de Militares”.  

Assim, como a AOFA temia, os militares foram atingidos na sua dignidade e na sua honra, por uma 

solução legislativa injusta, insatisfatória e inaceitável, na qual a AOFA não se revê nem aceita. 

Será isto um Estado de Direito? 

A par do atraso até nos pagamentos dos efeitos do descongelamento, do atraso nas promoções, este 

diploma vem sublinhar que os Militares das Forças Armadas, como as restantes carreiras especiais do 

Estado, devem ficar para trás no reconhecimento devido do tempo de trabalho prestado e não pago mesmo 

que apenas a partir daqui.  

Sabemos que o rol de desculpas e falsas promessas vai continuar, as justificações do injustificável não 

vão parar, e que o desrespeito por os direitos dos Militares, ainda que embrulhado em bonitas palavras, 

está para durar.  



 

 

 

 

 
Sabemos que o fogo fratricida sobre os nossos militares é intenso e duradouro, mas também sabemos que 

o combate se faz de forma organizada e nos locais apropriados para repor a Justiça. 

Os Militares das Forças Armadas e Portugal não merecem este continuado apoucamento, pelo que irão 

continuar, de forma resistente e empenhada, a luta pelos direitos dos que vivem e dão sentido à Condição 

Militar, todos os dias do ano com disponibilidade para o serviço 24h sobre 24 horas, levando o 

cumprimento do seu dever até ao sacrifício da própria vida, mesmo que mal pagos e injustiçados. 

O som da vergonha de quem pratica tais atos devia soar bem alto, mas não se ouve sequer um sussurro 

que seja! 

 

            Trafaria, 22 de maio de 2019 
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