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COMUNICADO 

VERDADE, FRONTALIDADE E LEALDADE (II) 
 

Sucessivos alertas da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), lançados 

desde há duas dezenas de anos, sobre a degradação das condições para o exercício da 

profissão militar, bem como os insistentes e reiterados pedidos de construção e 

reconhecimento de vias de diálogo social, verdadeiro, construtivo e de compromisso, para 

análise e resolução das questões de natureza socioprofissional, foram vez alguma sequer 

encarados, pelas tutelas políticas (PR e Governos), com a seriedade necessária e que se 

exige. Os resultados destas opções políticas estão bem à vista de todos, não só, mas 

sobretudo, no âmbito da Defesa Nacional. 

Optando pelo tratamento das questões de forma fugaz, como se de um “frete” se tratasse, 

tal a superficialidade, e até, desprezo, descuido e desinteresse que demonstram, essas tutelas, 

mesmo assim, apenas reagem a contragosto após forte pressão mediática decorrente das 

posições, bem fundamentadas, tomadas pela AOFA, e restantes APM. Essa reiterada postura, 

perante a gravidade dos factos que a realidade já não permite ocultar, revela e releva somente 

preocupações na preservação da imagem e do ego individual e, não raras vezes, na (cada vez 

mais) incompreensível defesa de interesses que “dificilmente” se admitem ser coincidentes 

com o interesse nacional. As evidências e a realidade do quotidiano não permitem mais 

retóricas, anúncios de promessas e vendas de ilusões. O “negócio” esgotou-se e a 

confiança também! 

E o respeito? Seguramente se exige recíproco… 

A propósito de declarações recentes do PR, naturalmente seguidas com fervor por parte 

da MDN (na infeliz retórica demonstram coordenação exemplar, compensando a inépcia na 

resolução dos verdadeiros problemas), convirá ter bem presente que se existe Instituição onde 

as pessoas prezam a igualdade de tratamento, a verdadeira equidade e o bom relacionamento 

entre pares, são as Forças Armadas. Já são suficientes os problemas sem solução, pelo 

que não é necessário inventar por onde não existem, nomeadamente com os 
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empolamentos na premência para a educação dos militares nas questões de perspetiva, de 

linguagem e de igualdade de género.  

Também, e particularmente, as mulheres que Servem nas Forças Armadas rejeitam 

discursos ofensivos, que insinuam, que o seu mérito, valor, lealdade, entrega, 

empenhamento e orgulho em servir competentemente na sua profissão só são reconhecidos 

e adquiridos em enviesamentos das regras. E negam-no de forma tão veemente como os 

seus camaradas! É “apenas” mais um alerta que a AOFA aqui hoje reitera! 

No respeitante às indisfarçáveis dificuldades de recrutamento e retenção, tendo como 

consequência a alarmante redução dos efetivos, as soluções vêm sendo apresentadas com 

a habitual leviandade, por parte de quem a vida é um reportório incessante e intenso de 

festividades e celebrações, empolgamentos e diversões humorizadas, canonizantes, 

recordando amiúde as sonoridades da banda do “Titanic”. Ao invés de uma análise aos 

problemas e seus impactos, com a identificação de soluções, o “status quo”, sugere a admissão 

de cidadãos estrangeiros e/ou Serviço Militar Obrigatório. E porque não, mais uma empresa 

de trabalho temporário?  

 

Como é possível fazer crer cuidar dos militares das Forças Armadas em aspetos 

mais específicos, se não se cuidam dos mais básicos e elementares? 

 

A saber, e uma vez mais, para memória futura: 

- Alterações estatutárias de 2005, com transformações substanciais e unilaterais nos 

direitos dos militares (saúde, remunerações, carreiras, regime de reserva e reforma, etc. etc.); 

- Novas e mais penosas alterações estatutárias em 2015, subsequentes a um período de 

trevas, com a violação e violentação dos direitos dos portugueses em geral e dos militares em 

particular (complemento de pensão de reforma, fundo de pensões, saúde, remunerações, 

progressão das carreiras, avaliação de mérito, regime de reserva e reforma, etc., etc.), a bem, 

entre outros, de um processo de branqueamento dos desfalques financeiros, que se 

perpetuam. Um período memorizado pela condenação sumária dos portugueses, em 

contraponto com as habilidosas complexidades técnicas e prescrições a que outros interesses 

se subordinam; 
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- O regime e as condições de prestação de serviço, sem horário de trabalho e descanso 

(penosidade, salubridade, acumulação recorrente de cargos e funções, degradação das 

infraestruturas e dos meios para o exercício da profissão e cumprimento da missão), ausência 

de tempo para organização da vida pessoal e familiar, (trabalho sem direitos e deturpação do 

conceito de condição militar);  

- Reduções do rendimento líquido dos militares, perpetuadas desde o ano de 2005 (vai 

para 18 anos) e sublinhadas no período de 2011 a 2015 (as remunerações líquidas atuais são 

muito inferiores às praticadas em 2005); 

- Compressão das remunerações médias com o salário mínimo; 

- Problemas gravíssimos da Assistência na Doença aos Militares (ADM) e Ação Social 

Complementar (ASC), com funcionamentos opacos, sem abrangência territorial e com 

descontos brutais e ilegais (3,5% da remuneração total ilíquida, em 14 prestações e ainda 

assim não passíveis de dedução em IRS); 

- Sistema de avaliação de mérito dos militares imposto numa lógica saudosista, 

aristocrática e semelhante à das estruturas partidárias, salientando-se que a introdução do 

princípio de competitividade entre pares se demonstra como altamente corrosivo na coesão e 

no espírito de camaradagem que deviam ser apanágio nas Forças Armadas; 

- Degradação das perspetivas de carreira, agravadas no Sistema de Avaliação e 

Normativo Estatutário que ainda vigoram (idades de promoção aos postos cada vez maiores); 

- Medidas de retenção dos efetivos focalizadas exclusivamente em medidas 

desrespeitadoras de direitos, liberdades e garantias, constrangimentos e condicionamentos 

(regime indemnizatório excêntrico e de excecional aplicação aos militares); 

- Utilização dos militares fora da efetividade como medida, não de reforço da capacidade, 

mas de colmatação das deficiências de capacidade de resposta por evidente falta de efetivos;  

- Falácia das medidas de apoio aos antigos combatentes (medidas de fachada; para iludir 

num reconhecimento que efetivamente nunca foi feito aos de cá e de lá, e também não se faz 

com pins ou com boleias em transportes públicos, e sabe-se lá afinal para proveito de quem?)); 

- Incapacidade da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e SEDN, para 

identificar, analisar, tratar e indicar soluções para os problemas dos militares, mais “parecendo” 

convertida a uma mera central de compras e negócios; 
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- E tantos, tantos outros problemas que são bem conhecidos. 

Não fosse a distância e a menor presença de memória dos factos históricos e estaríamos 

seguramente perto de comparar o momento atual com aquele que a história relata sobre as 

condições em que foram enviados os militares para a frente europeia e de África no período 

da 1ª Guerra Mundial ou em que se encontravam nos territórios da Índia e os inícios dos 

períodos de Guerra Ultramarina. 

O discurso decerto irá insistir em que tudo está bem, que Portugal é um excelente 

país para se viver e de grande modernidade. Mas seguramente não será para os portugueses 

e, muito menos quando o desejo é de enaltecimento pela incompetência. . Tudo com os 

melhores militares do mundo … pobres, desmotivados, mas os melhores …nesta democracia 

cada vez mais próxima de 1926, à espreita do pronunciamento que motive a ilusão da razão 

de uma mudança, para que se preservem os mesmos e exatos jubilamentos. 

Nivelar por baixo, parece ser, para alguns/mas a única fórmula para sobressair com 

distinção. E afirmamo-lo sem que tenhamos necessidade de criar mais um grupo de trabalho. 

O brejeiro apontar de incompetências diz muito de quem as aponta …e dá nota cada vez 

mais acentuada do apodrecimento das “Elites”… 

A verdade, a frontalidade e a lealdade assim nos obrigam, dando ora pública notícia destes 

factos e do sentimento de incompreensão vivido entre os militares quanto a estas 

circunstâncias. A dureza da realidade não encontra conforto em retóricas de 

oportunidade. 

 

Trafaria, 15 de julho de 2022 

 

O Presidente do Conselho Nacional 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-coronel 


