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COMUNICADO 

       PROMOÇÕES – MAIS UMA VERGONHA NAS FORÇAS ARMADAS! 

Mais que nos outros anos, o ano de 2020 mostrou aos Militares Portugueses a necessidade de 

assumirem que sem os instrumentos de negociação e representação coletiva, os seus direitos mais 

fundamentais não são respeitados nem garantidos pelas Chefias, pelo Ministro da Defesa Nacional 

e mesmo pelo Comandante Supremo das Forças Armadas.  

A vergonha com o atraso nas promoções e as desculpas mal disfarçadas para a sua não realização, 

num “jogo de sombras chinesas” entre governo e chefias militares, aí está a confirmar que assim é. 

Mas não há desculpas possíveis. A lei é clara. No final de cada ano os ramos devem apresentar as 

listas de promoção para o ano seguinte, mas via de regra, não fazem isso. E como não o fazem dão 

argumentos ao MDN e Ministério das Finanças, para atrasarem a autorização para promover e 

disponibilizar as verbas orçamentais previstas para o efeito, ato que o EMFAR não prevê. E assim, 

entre estes jogos de enganos, os Militares que têm direito a ser promovidos e a não serem 

prejudicados com a promoção tardia – no seu vencimento, em tempo de serviço no novo posto, nos 

desempenhos funcionais inerentes ao novo posto, nos montantes de descontos para as reformas – 

não são promovidos ou são promovidos a 31 de dezembro, do ano seguinte.  

Um verdadeiro ardil para não pagarem o que é devido aos Militares, alguns deles com data de 

promoção a um de janeiro do ano em causa. E, pasme-se, para as promoções a Oficial General e nos 

postos de Oficial General houve sempre lugar e ensejo para ser promovido a tempo e horas sem a 

burocracia que para os restantes militares é exigida e inventada e, sem qualquer perda financeira. 

E não lhes dá vergonha! É esta a noção de legalidade, de justiça, de lealdade que professam? E 

alguns ainda vêm arengar e falar da ética militar e murmurar contra as associações profissionais 

de militares, quando estas ousam denunciar estes e outros atropelos à Lei! Que moral lhes assiste, 

acham que nas fileiras não se vê o que se passa?  

É já tempo de acabar com este vergonhoso procedimento de não dar o seu a seu dono, de não 

reconhecer os direitos a quem deles deve usufruir, os mesmos que nas paradas são elogiados por 



 

 

 

 

 
bem Servirem Portugal. Os Militares não vivem de grandiloquentes elogios em paradas e marchas 

militares a propósito de terem cumprido ordens e as suas missões e até para lá das suas missões 

constitucionais, servindo para dar medalhas e prebendas a outros, que eventualmente nem as 

merecem, porque nada fizeram, nem fazem, para que o simples cumprimento da Lei seja respeitado 

pela Instituição Militar, pelo Governo! Que intenção oculta têm estas ações? 

Os que vêm a terreiro afirmar que a negociação e a representação coletiva a favor dos Militares não 

devem ser instituídas, com estes comportamentos só provam que a sua instituição constitui medida 

urgente para respeitar e fazer cumprir a Lei, porque tais Senhores já andam há tempo demais 

arredios dessa mesma Lei e da mais básica ética militar e governamental! E cada vez mais 

apodrecem as Forças Armadas! 
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