
AS DEMISSÕES IRÃO CONTINUAR… 

O General CEME demitiu-se, e a sua decisão apenas terá pecado por ter 

sido tardia, e por não ter expresso publicamente as razões do seu acto, 

aliás à semelhança do seu antecessor. 

O sentido institucional que desta forma demonstrou não justifica, 

contudo, a falta dessa posição pública, que seria, certamente, 

esclarecedora da desconstrução a que as FA, e em particular o Exército, 

têm sido sujeitas desde há muito pela acção (ou falta dela) do poder 

político com responsabilidades governativas, nomeadamente desde a 

agenda 2020 da autoria do XX governo, e que, na verdade, o actual 

governo não teve nem o esclarecimento, nem a vontade política para a 

sua reversão.  

Neste quadro, a questão de Tancos terá servido bem aos comentadores 

do costume, ao serviço dos conhecidos interesse instalados, para tentar, 

uma vez mais, deslegitimar o Exército perante a sociedade e ferir 

gravemente a sua credibilidade, com o fim último de justificar a 

irrelevância das FA e a sua dispensa como pilar estruturante do Estado. 

Uma cortina de fumo foi, deste modo, lançada, reconheça-se que de 

forma oportuna, sobre a progressiva e continuada carência de recursos, 

de toda a ordem, que se vêm abatendo, ao longo de várias legislaturas 

sobre as capacidades das FA, condicionando, deste modo e  

reconhecidamente, o cumprimento das suas missões, e comprometendo 

seriamente a realização sócio-profissional dos Militares. 

Tem sido neste quadro de pré-falência organizacional que os Chefes 

militares, numa atitude honrada e leal, vêm tentando cumprir a missão 

constitucionalmente designada, à qual o poder político corresponde, por 

sua vez, e normalmente, com desconsideração e sobranceria, relegando, 

sistematicamente, para um plano manifestamente secundário as suas 

obrigações para o preenchimento das indispensáveis condições de 

funcionamento das FA.  

A falta de respeito pela Instituição Militar, por parte do poder político, 

tendo sido permanente e gritante, tem sido bem visível, ao longo do 



tempo, pela efectiva falta do reconhecimento da Condição Militar, pelas 

injustificadas alterações ao EMFAR, bem como pela descaracterização e 

pela falência dos Sistemas de Saúde e do Apoio Social aos Militares e 

respectivas Famílias. 

Objectivamente têm sido estas medidas, bem como a falta de outras, que 

têm levado de forma continuada a uma explícita desmotivação de 

Quadros e Tropas, à consciencialização da menoridade do seu estatuto 

socio - económico, ao reconhecimento da respectiva falta de realização 

profissional e até à própria interrogação sobre a sua dispensabilidade…  

Por tudo isto e enquanto este quadro perdurar e o poder político não se 

empenhar, de forma responsável e objectiva para a sua tão necessária, 

como urgente alteração, não visualizando, no entanto, que tal possa 

ocorrer num tempo próximo, poderemos estar certos que outros 

“Tancos” irão ocorrer, desconhecendo-se tão somente, nesta altura, qual 

será a sua tipificação e quais as respectivas consequências, sendo que, 

decorrentemente, outros Chefes Militares irão continuar a demitir-se, até 

que as FA, no limite da irrelevância para onde forem sendo acantonadas, 

poderem vir a ser ser vítimas da sua própria extinção….  

Lisboa, 18 de Outubro de 2018, 

Joaquim Formeiro Monteiro 

Ten General  

 

 


