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ANS – Associação Nacional de Sargentos – R. Barão de Sabrosa, 57 – 2º - 1900-088 Lisboa 
            Tel: 218 15 4 966 • Fax: 218 154 958 • E-mail: contacto@ans.pt 

AOFA – Associação de Oficiais das Forças Armadas –  R. Infanta Dona Santa Isabel, 27-C,  2780 Oeiras  
               Tel: 214 417 744 • Fax 214 406 802 • E-Mail: aofa@aofa.pt 

AP – Associação de Praças – Rua Varela Silva, Lote 12 –Loja B – 1755-403 Lisboa 
            Tel/Fax 217 552 939 * E-Mail: geral@apracas.pt 
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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

ENCONTRO DE MILITARES 
 

12 de Maio de 2011 – 18H00 
 

Casa do Alentejo – Lisboa 
 

PELA DIGNIDADE E RESPEITO QUE MERECEMOS 
O FUTURO QUE QUEREMOS 

 
 

À maioria dos Cidadãos deste País, com particular incidência nos Militares e nos Funcionários 
Públicos, têm vindo a ser impostos, desde há vários anos, enormes sacrifícios, sempre em nome da 
solução para uma crise que se arrasta interminavelmente, sem que sucessivos Governos a consigam 
debelar. 

E interessa lembrar, no que toca aos militares, que, contrariamente ao verificado com as categorias 
profissionais de referência, os responsáveis políticos, ancorados nas restrições e deveres a que aqueles 
estão sujeitos e nas grandes limitações à capacidade reivindicativa de que dispõem, têm continuamente 
relegado a valorização das suas condições de vida para o campo das promessas não cumpridas, seja em 
período de maior desafogo orçamental, seja em época de constrição  

Como se não bastassem os sacrifícios ditados pelo Orçamento de Estado para 2011, surgem, agora, as 
imposições que hão-de servir de contrapartida a um empréstimo a decidir pela União Europeia e pelo 
FMI. 

Os Militares, que sempre foram colocados na primeira linha dos sacrifícios, têm visto os parcos direitos 
que deviam servir de contrapartida a um leque vastíssimo de restrições e deveres, entre os quais avulta, 
se necessário, o da doação da própria vida, sucessivamente ignorados, diluídos e mesmo eliminados, 
determinando uma regressão, como não há memória, do Estatuto da Condição Militar, estabelecido 
livremente pelo Poder Político, é bom recordá-lo, na Lei nº 11/89, de 1 de Junho. 

Não esquecendo a solidariedade que é devida aos seus concidadãos numa altura em que enfrentam 
igualmente momentos muito difíceis, as Associações Profissionais de Militares (APM) entendem que 
devem encontrar em conjunto caminhos e soluções que, afastando a falsa tese do “sacrifício comum” 
(uma vez que os sacrificados são sempre os mesmos), tragam ao País e, simultaneamente, aos Militares, 
que sentem profundamente a enorme Honra de o servir, uma distribuição e gestão de recursos 
adequada, acabando com os muitos privilégios de uns poucos que têm como contraponto as contínuas e 
cada vez mais graves dificuldades da maioria.  

Foram convidadas a estar presentes, a ASMIR, a ADFA e as Associações que representam os 
Combatentes, todas elas, também, alvo de desrespeito e desconsideração por parte de sucessivos 
Governos. 

 
11 de Maio de 2011 
As ANS, AOFA e AP 

   
 


