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INFORMAÇÃO 
(2013SET11) 

 
ASSUNTO: SOBRE O FUNDO DE PENSÕES DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS (FPMFA) E O 

ARTIGO 9º DO DL 236/99, DE 25JUN, COM A REDACÇÃO DA LEI 34/2008 
  

1. Muitas interrogações se colocam acerca do significado e consequências relacionadas com a 
projectada extinção do FPMFA e dos “Complementos de Pensão de Reforma”. 

2. Importa, antes de mais, entender o que está em causa, o que, no essencial e sinteticamente, 
procuramos explicar. 

1º. FPMFA – Mecanismo de apoio complementar na velhice, estabelecido com o Decreto-
Lei nº 269/90, de 31 de Agosto, que, a partir dos 70 anos de idade, garante a atribuição de um 
“Complemento de Pensão de Reforma (CPR)” àqueles que sejam seus contribuintes (1% da 
remuneração/pensão) e decorrentes beneficiários. Esse CPR, corresponde a um diferencial 
resultante do cálculo entre o valor da pensão auferida e 80% do valor da pensão a que teria 
direito se, a cada momento, lhe fosse calculada nas mesmas condições de tempo de serviço, 
escalão/posição remuneratória e suplementos que, para efeitos de reforma, revistam a 
característica de remuneração principal.  

2º. Artigo 9º do DL 236/99, de 25JUN – Prevê a atribuição de um “Complemento de Pensão 
de Reforma (CPR)” aos militares que ingressaram nas Forças Armadas em data anterior a 
01JAN90 e que tenham transitado para a situação de reforma com 65 anos de idade ou depois 
de completados 5 anos seguidos ou interpolados na reserva fora da efectividade de serviço 
(alíneas a) e b) do artº 159º do EMFAR). Esse CPR corresponde, grosso modo, ao valor do 
diferencial entre a pensão de reforma ilíquida auferida e a remuneração de reserva 
igualmente ilíquida, depois de considerados os descontos para a CGA, que lhe caberia se se 
mantivesse nessa situação até aos 70 anos de idade (a redacção actual do artigo 9º foi 
estabelecida com a Lei 34/2008). 

3º. O FPMFA tem uma abrangência universal (pode inscrever-se qualquer militar). 
O Art.º 9º do DL 236/99 abrange uma parcela do universo dos militares. 

3. Facilmente se perceberá que, quer um, quer outro mecanismo, consubstanciam diferentes formas 
de apoio social propondo-se complementar as pensões que o tempo se encarrega de degradar com 
assinalável significado. Mais ainda no actual contexto em que, a par da violenta degradação a que têm 
sido sujeitas, são anunciadas alterações ainda mais penalizadoras. 

4. Importa também referir que a (o) viúva (o) mantém o direito por via da pensão de sobrevivência 
que, entretanto, lhe seja atribuída, nos mesmos termos desta. 

5. E, se, ontem, instrumentos como os que estão em causa, faziam todo o sentido, por maioria de 
razão a realidade com que hoje todos nós nos confrontamos exige que tenham lugar estas ou outras 
modalidades de apoio complementar, como forma de acorrer a condições a que, inexoravelmente, 
ficaremos sujeitos. 
A alternativa (ausência de mecanismos deste tipo) será o caminho da indigência para muitos dos 
nossos camaradas, sejam eles oficiais, sargentos ou praças e dos respectivos cônjuges.  

6. Por isso, na AOFA, entendemos que nos devemos bater, todos, pela manutenção de instrumentos 
de apoio que nos permitam olhar para a fase derradeira da nossa vida com alguma serenidade. 
(Poderá aceder (Internet) ao comunicado relacionado com o assunto, fazendo Ctrl+clic, em: 
“FPMFA- COMUNICADO”).  

7. Ou vamos continuar a aceitar que nos tratem como cidadãos de segunda? 
Se, para outros nossos concidadãos são previstas diferentes formas de acautelar uma velhice 

http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0008.pdf
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minimamente digna, entendemos que, por uma questão de justiça e equidade, por maioria de razão, 
tem que ser assumida idêntica postura relativamente aos militares!  
Não somos, nem mais, nem menos que outros. Mas impõem-nos diferenças que nos distinguem 
negativamente quando nos sujeitam a inúmeras restrições em matéria de direitos, liberdades e 
garantias. Igualmente no que toca aos deveres nenhuma outra profissão está sujeita às mesmas 
condições, nomeadamente no que respeita à dedicação exclusiva e à dádiva da vida se e quando tal 
se tonar necessário. 

8. E não podemos exigir que nos discriminem positivamente, com razoáveis e justas contrapartidas, em 
lugar de uma persistente e discriminatória diferenciação pela negativa?  

9. O verdadeiro problema com que estamos confrontados é a extinção, pura e simples, de todo e 
qualquer tipo de apoio na velhice aos militares e suas famílias!  

10. E é, para a AOFA, esse o verdadeiro problema. 
Parece-nos que olhar para a questão com que nos confrontaram (extinção do FPMFA e Art.º 9º do 
DL 236/99) como facto consumado, em que a preocupação é centrada no valor do ressarcimento 
das importâncias pagas ao Fundo, não será a melhor forma de abordar a questão. 
Embora compreendendo a preocupação daqueles que, face à instabilidade e incerteza reinantes e 
sendo beneficiários e contribuintes, se preocupam com a forma mais ou menos justa de serem 
ressarcidos dos valores pagos ao Fundo, cumpre assinalar que esse se afigura, para nós, um 
problema menor considerando a dimensão maior do problema que está em causa.  

11. O que temos entre mãos é uma questão de fundo que respeita a todos; aos mais jovens, aos assim-
assim, e aos menos jovens! 
É o respeito de que nos julgamos merecedores, é a justiça e equidade a que nos julgamos com 
direito e é a dignidade com que exigimos ser tratados, nomeadamente quando nos pretendem 
menosprezar ainda mais retirando-nos a já exígua segurança que resta numa fase mais frágil da vida.  

12. Estamos nas mãos de decisores que, na sua maioria não conhecem a vida tal qual a vive o comum 
dos mortais, a maioria dos quais não cumpriu o serviço militar, não fazendo a mínima ideia, por 
conseguinte, do que é ser militar e o ónus que tal representa. Circunstância que justificará, 
porventura, muita da pouca-vergonha que tem sido a sua prática no que toca aos assuntos 
relacionados com os militares e as Forças Armadas. 

13. Parece-nos que vai sendo altura de fazer ver a esta gente que estamos cansados de ser mal tratados e 
assumir que não nos encontramos dispostos a que nos olhem como seres supostamente 
invertebrados!   

14. Por isso, a AOFA, com a ajuda de todos, em particular, como não poderia deixar de ser, com o 
apoio dos oficiais, tudo fará, tal como comunicámos ao MDN (Aceda a ofício para o MDN, fazendo 
Ctrl+clic, em: “OFÍCIO MDN”) para que sejam encontrados os instrumentos adequados à 
salvaguarda da nossa dignidade, traduzida nos indispensáveis mecanismos que nos permitam a 
todos; jovens, assim-assim e menos jovens, ter alguma segurança na velhice, para nós e para as nossas 
famílias.                   
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