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COMUNICADO 

       (Com)tradições Militares – Quem de nós trata, está muito maltratado! 

Prosseguindo a estratégia de proximidade com todos os Oficiais das Forças Armadas, a AOFA tomou, em boa 

hora, a decisão de iniciar um exigente percurso de reuniões com todos os Oficiais dos Quadros Especiais 

(QEs) de Saúde (Medicina, Enfermagem, Ciências Farmacêuticas, Medicina Dentária, Medicina Veterinária, 

Psicologia e Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica) que nos permitiu, no último mês, reunir com 

mais de 300 (trezentos) destes Oficiais.  

As, de há muitos anos a esta parte e com particular incidência na última década, muito insatisfatórias, por 

deficitárias, condições remuneratórias e de trabalho da generalidade dos Militares, a exiguidade de Efetivos, 

o acelerado desinvestimento financeiro nas Forças Armadas, bem patente nas sucessivas reduções anuais 

dos orçamentos de funcionamento, a desestruturação de carreiras baseadas num Estatuto dos Militares 

(EMFAR) completamente desajustado e caduco, que perdura dos “longínquos” tempos da TROICA, entre 

muitas outras razões gravosas, às quais se juntou no último ano a pandemia de COVID-19, levam a que estes 

Oficiais dos QEs de Saúde, dos mais diferenciados  na Instituição Militar, se encontrem numa situação muito 

particularmente difícil, completamente insustentável e que, sem fim à vista por deliberada opção política de 

sucessivos governos, só possível com a evidente complacência do Comandante Supremo das Forças 

Armadas e das Chefias Militares, continua a provocar uma insatisfação crescente que só não tem 

consequências ainda mais graves precisamente porque se trata de Mulheres e Homens com exemplar 

espírito de dedicação ao Serviço das Forças Armadas, da Família Militar e da generalidade da população.    

Como se tudo isto não configurasse uma situação, já de si, dramática, o reiterado incumprimento da Lei 

3/2001, de 29 de agosto – “Lei do Direito de Associação Profissional dos Militares”, por parte do Ministério 

da Defesa (MDN), designadamente no que se refere ao direito das Associações Profissionais de Militares 

em “Integrar conselhos consultivos, comissões de estudo e grupos de trabalho constituídos para proceder à 

análise de assuntos de relevante interesse para a instituição, na área da sua competência específica” (alínea a) 

do artigo nº 2) vem, ano após ano, tendo como consequência a produção e entrada em vigor de diplomas 

sem qualquer tipo de qualidade e, sobretudo, completamente dissociados da realidade “no terreno”, 

situação que sendo de tal forma evidente e de todos bem conhecida fundamenta a nossa convicção de se 

tratar de atitude propositada no sentido da desestruturação e, a prazo, da destruição das Forças Armadas.  



 

 

 

 

 
E que dizer, apenas a título de exemplo, entre outros, da violação grosseira e ano após ano do estipulado no 

Decreto-Lei 519/77, de 17 de dezembro – “Promulga o Estatuto da Carreira Médico-Militar”, por parte dos 

sucessivos CEMGFA e Ministros das Finanças, designadamente no que concerne ao artigo 18º - “Os oficiais 

médicos das forças armadas perceberão as remunerações correspondentes aos seus postos, acrescidas de um 

adicional de carreira, sempre que se verifique uma sub-remuneração em relação aos correspondentes graus na 

carreira médica nacional. Este diferencial de carreira será fixado anualmente por despacho conjunto do Chefe 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Ministro das Finanças”, quando é sabido que esse despacho 

é deliberadamente ignorado e que essa sub-remuneração atinge valores mensais de centenas de euros e, 

consequentemente, de vários milhares de euros anuais? 

E do diferencial de tratamento gritante que se verifica entre os diversos Ramos, em relação aos Oficiais 

destes QEs de Saúde, mais “parecendo” estarmos perante Militares de Forças Armadas de países distintos? 

Desde logo pelas iníquas oportunidades de acesso aos Quadros Permanentes por parte dos Oficiais e 

Sargentos Contratados (estes últimos, também eles, Licenciados, Mestrados e até Doutorados), com vias 

“abertas”, embora muito limitadas, na Marinha e Força Aérea e completamente vedadas no Exército, 

defraudando legítimas expectativas e lesando de forma tão significativa as Forças Armadas ao nível de 

Efetivos e de capacidade operacional?  

E da completa diferenciação de tratamento, uma vez mais entre Ramos, que é dada aos Oficiais de 

Enfermagem, Psicologia e Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), dispondo nuns casos 

de Quadros próprios e noutros constituindo-se como autênticas amálgamas mais parecendo “depósitos de 

proscritos”, fortemente condicionadores de carreiras dignas e da consideração de especificidades técnicas 

e funcionais exigíveis a umas Forças Armadas minimamente modernas, desenvolvidas mas cada vez mais e 

mais distantes das suas congéneres da NATO e da UE? 

E da inadmissível iniquidade entre QEs da Saúde, no que respeita às exigentes necessidades, com evidentes 

benefícios para os próprios, mas igualmente para a Instituição Militar, de formação contínua paga pelos 

Ramos, como são bons exemplos os casos dos Quadros de Farmácia, Enfermagem, Medicina Dentária, 

Medicina Veterinária e TSDT? E da total inexistência de funções organizacionalmente definidas para os 

diversos QEs, exceção feita ao Quadro de Medicina, que resultam, na prática, que de Alferes a Coronel para 

além de não serem exigíveis quaisquer diferenciações baseadas em formação proporcionada pela 

Instituição, possam, no limite, os/as camaradas executar sempre o mesmo tipo de funções? Também aqui 

vai prevalecendo o brio profissional destes/as oficiais que, a expensas próprias, vão procedendo ao longo 

das carreiras à sua valorização profissional, brio ao qual muitos referem também um adicional de vergonha 

indisfarçável para “não fazerem figuras tristes” e mesmo “não perderem o reconhecimento” dos seus pares 

civis e mesmo das próprias Ordens Profissionais em que, obrigatoriamente, estão inscritos/as? 



 

 

 

 

 
E do autêntico escândalo que consiste no facto da Instituição Militar exigir estatutariamente a todos/as 

estes/as Oficiais um regime de exclusividade e não ser a Instituição a suportar os valores mensais das quotas 

que cada um deles/as tem de pagar às respetivas Ordens Profissionais, procedimento sem o qual perdem o 

direito a exercer a sua atividade por suspensão das respetivas “carteiras profissionais”? 

E da incompreensível barreira estatutária que impede que Oficiais altamente capacitados académica e 

funcionalmente, como poucos ou nenhuns outros, possam ascender aos mais elevados Postos e Funções a 

eles associadas na hierarquia militar? 

Estes, entre muitos outros aspetos, amplamente justificam a atual desilusão, desmotivação e forte 

descontentamento dos Oficiais dos QEs de Saúde que, também por isso, cada vez mais se reveem na AOFA 

que registou, só no decorrer do último mês, a adesão de mais 97 (noventa e sete) destes/as Oficiais como 

Associados/as de pleno direito, 95 (noventa e cinco) dos quais no Ativo, ato que só para os mais “distraídos” 

não terá muito especial e reforçado significado. 

Devidamente organizados na AOFA, estes Oficiais tomaram igualmente a importante decisão de 

implementar, já no primeiro trimestre de 2021, no seio da Associação, o “Colégio dos Oficiais dos Quadros 

de Saúde”, estrutura permanente e que em estreita coordenação com o Conselho Nacional irá trabalhar e 

permitir tomar decisões sobre as medidas e ações concretas a realizar a cada momento. 

Por parte do Conselho Nacional da AOFA fica uma vez mais, desta vez publicamente, o firme compromisso 

perante todos/as os/as Oficiais dos QEs de Saúde, de todo o apoio, sem reservas, quer logístico, quer 

administrativo-financeiro, quer através do dedicado e motivado empenhamento de todos, para que os 

objetivos delineados venham a ser cabalmente atingidos. Aos demais atores civis e militares a AOFA reitera 

o compromisso de sempre de disponibilidade para um diálogo social sério e construtivo que, mais cedo que 

tarde, leve à resolução de todos os imensos problemas com que se deparam estes/as nossos/as camaradas 

e os Militares em geral, não se eximindo a Associação, como sempre tem procedido, a recorrer às instâncias 

judiciais sempre que tal se vier a verificar como necessário e oportuno na defesa dos mais legítimos direitos, 

interesses e expectativas dos Oficiais.      

             Trafaria, 19 de dezembro de 2020 

                      O Presidente 

 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

          Tenente-Coronel  


