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CONTRIBUTOS DA AOFA PARA O PROGRAMA ELEITORAL 
 

Desde os anos de 1990 que tem vindo a assistir-se a uma constante degradação das 

condições de vida dos militares, em termos que frequentemente se traduzem numa discriminação 

negativa relativamente aos seus concidadãos. 

Por sinal, isso acontece em clara contradição com as disposições da Lei das Bases Gerais do 

Estatuto da Condição Militar (LBGECM)1, caracterizadora da condição militar, onde pontificam 

especiais deveres que impendem sobre os militares, restrições aos seus direitos e liberdades, mas 

também normativos que consubstanciam para si e respectiva família a  “consagração de especiais 

direitos, compensações e regalias, designadamente nos campos da segurança social, assistência, 

remunerações, cobertura de riscos, carreiras e formação”. 

Ao longo dos anos tem-se assistido a uma persistente involução sinteticamente expressa numa 

afirmação que temos vindo a referir e que bem define a forma como se tem perspectivado a 

realidade militar: em tempos de vacas gordas, porque somos militares, não beneficiámos das 

prebendas distribuídas a outros. Quando se exigem sacrifícios, passamos à condição de cidadãos 

como qualquer outro, olvidando o conjunto de especiais e severos deveres e restrições impostos a 

este universo de cidadãos fardados.  

Facilmente se perceberá que se trata de um paradigmático algoritmo do qual inevitavelmente 

resulta um tratamento desigual, “castigando” os militares por via de uma perversa e casuística 

interpretação dos deveres e restrições que sobre eles impende, esquecendo igualmente a 

especificidade da missão que lhes é atribuída.  

Tem sido este o pano de fundo que tem norteado as políticas aplicadas à realidade militar com as 

consequências profundamente penalizadoras para este universo de cidadãos, ao ponto de colocar 

em causa a dignidade que a “Condição Militar” consente e plenamente justifica.  

Mais recentemente e a pretexto do “Programa de Ajustamento Económico e Financeiro” temos 

assistido a todo um conjunto de medidas que descaracterizam a “Condição Militar”, assumindo 

proporções tais que nos faz crer que o seu sentido irá para além das profundas consequências 

penalizadoras dos militares, visando igualmente a desconstrução de uma estrutura essencial do 

Estado como são as Forças Armadas (FA). 

No que concerne aos aspectos com uma incidência directa na afectação das condições sociais e 

de vida dos militares, poderemos enumerar todo um conjunto de situações que atestam nada ter 

ficado incólume em subordinação a um obsessivo objectivo publicamente proclamado pelo actual 

Ministro da Defesa Nacional (MDN) de reduzir as despesas com o pessoal, pressuposto que tem 

levado a cortes cegos tratando de forma igual o que manifestamente é diferente. 

 

                                                           
1 Lei 11/89, de 01 de Junho 
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No campo profissional: 

− A alterações avulsas ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) e matérias co-

relacionadas: Promoções, tempo de permanência nos postos, suplemento de residência, 

bloqueamento de carreiras, reserva, reforma, etc.; 

− Ainda em fase de projecto de diploma, estão previstas alterações ao EMFAR que se propõem 

materializar e formalizar a “FUNCIONALIZAÇÃO” dos militares. Tratando por igual o que assim 

não é!  

 Alterações sustentadas no claro objectivo de reduzir as despesas com o pessoal. Fatiando os 

militares, conferindo-lhes tratamento diferenciado em igualdade de circunstâncias, retirando 

direitos, promovendo um perigoso e destemperado bloqueamento de carreiras, alimentando 

resultados que virão exponenciar um sentimento que se vem generalizando, em nada 

consentâneo com as virtudes e valores militares – o do salve-se quem puder! 

 Em face de uma realidade conscientemente gizada, promotora de expectável insatisfação e falta 

de motivação de que, naturalmente, decorrerá a “fuga” de muitos dos melhores quadros, 

acautela-se a situação aprisionando os militares (deixa de ser possível a passagem à situação de 

reserva sensivelmente a meio da carreira do militar, eliminando, ainda por cima, um mecanismo 

essencial para a gestão do fluxo de carreiras).  

No campo social e assistencial: 

− Degradação das condições de assistência na saúde assistencial e hospitalar, fazendo recair 

sobre os militares o ónus de terem que suportar a sua própria saúde operacional; suporte do 

subsistema de saúde que os apoia impondo-lhes o pagamento de encargos que 

manifestamente não lhes cabe comportar (Deficientes das FA (DFA), etc, etc.); imposição 

(ainda sob a forma de projecto de diploma) de um desconto por parte de mais cônjuges, em 

termos que criarão profundas desigualdades de acesso de tais familiares ao subsistema;  

− A extinção do Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas (FPMFA), mecanismo 

importante de apoio social que consubstanciava uma modesta rede de apoio numa fase mais 

fragilizada da vida dos militares; 

− A profunda degradação das condições em que opera o Instituto de Acção Social das Forças 

Armadas (IASFA), por via de uma brutal desorçamentação e medidas não compagináveis 

com o papel desta importante estrutura militar (contratação de pessoal, etc.) como 

fundamental instrumento no âmbito da acção social complementar. 
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 É este o pano de fundo que tem penalizado fortemente os militares em aberto desrespeito pelo 

que está consagrado na LBGECM afectando as suas condições de vida enquanto cidadão e militar. 

Ao que tem acontecido aos militares, acresce a realidade que pontifica nas FA resultante de 

opções que têm vindo a fragilizar um dos principais pilares do Estado, essencial para a garantia da 

Independência e Soberania do País que servem.  

Desde logo alterando as prioridades que lhe foram definidas decorrente da alteração do Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional ao atribuir a primazia da sua missão à satisfação de compromissos 

internacionais (UE, OTAN e ONU) com capacidade para projectar forças para participar em missões 

no quadro da segurança cooperativa, de co-produção de segurança internacional.  

A defesa do território e as missões de soberania são aí secundarizadas.  

Se a este quadro associarmos os alegados objectivos de "adaptar e racionalizar estruturas" e 

"rentabilizar meios e capacidades" à real situação das FA nas diferentes vertentes do treino, 

recursos humanos e financeiros, desinvestimento em equipamentos militares, manutenção e 

despesas de funcionamento, facilmente se concluirá que se assiste, isso sim, a um efectivo 

redimensionamento essencialmente vocacionado para o cumprimento de missões internacionais, 

descurando a missão constitucionalmente primária para a qual, obviamente haveria que acautelar e 

garantir os meios e condições para o exercício da defesa próxima do território e dos recursos, com 

uma capacidade dissuasora suficientemente musculada apta para assegurar a Independência e a 

Soberania do País e a preservação dos Interesses nacionais. 

Por conseguinte não vemos como pode compatibilizar-se a evolução que se tem verificado nas 

FA e com os militares que nelas servem, com o desiderato constitucional que as incumbe da nobre 

missão de exercer funções de Soberania. 

Para que tal aconteça entendemos: 

«Condição Militar» 

Impõe-se o respeito e acções consequentes com a “Condição Militar”, caracterizada por todo um 

conjunto de deveres e restrições a que se associa a consagração de alguns direitos, de modo a 

que se verifique um efectivo equilíbrio entre o que se exige aos que servem o País nas FA e a 

dignificação do seu Estatuto em todas as suas componentes;  

Para tanto, prosseguindo políticas que, contrariamente ao que se verifica, apostem na 

“Dignificação e Prestígio dos Militares e das FA”; 
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Face ao que precede a AOFA apresenta os seguintes contributos e algumas questões, entre as 

muitas possíveis: 

1. CONTRIBUTOS PARA A DIGNIFICAÇÃO DA «CONDIÇÃO MILITAR»: 

− Garantir a credibilização e reconhecimento da profissão militar no quadro das funções de 

Soberania que lhe estão cometidas, as quais se constituem como essencial função do 

Estado; 

− Qualificar e valorizar o factor humano (através da certificação e reconhecimento externo); 

− Implementar estratégias de comunicação e imagem (dando visibilidade ao crédito que é 

dispensado ao empenhamento dos militares, em Portugal e no estrangeiro); 

− Garantir o equilíbrio entre deveres e direitos dos cidadãos-militares (tendo como 

referência o quadro internacional das democracias europeias e, concretamente, 

respeitando a recomendação 1742 de 11 de Abril de 2006 da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa); 

− Desenvolver mecanismos de equilíbrio de carreiras em funções similares (Entre os 

diferentes Ramos das FA); 

− Incrementar/diversificar os apoios aos antigos combatentes e deficientes das FA; 

− Apoiar o associativismo profissional militar (APM), e dos ex-combatentes, garantindo o 

direito de audição e integração em grupos de trabalho nas matérias que lhes digam 

respeito, no efectivo respeito pelo que a Lei determina2; 

− Normalização e reforço das relações entre MDN, hierarquia militar e APM. 

Para o efeito poder-se-ia fazer uma abordagem semelhante à que se verifica em Espanha, 

mediante: 

• A criação do Conselho do Pessoal das FA3 

Órgão para ligação ao MDN, onde deverá estar sediado. Devem fazer parte deste 

Conselho representantes do MDN, dos Comandantes de Pessoal dos Ramos e das 

APM, para tratar matérias de âmbito socioprofissional relacionadas com a Condição 

Militar, podendo os membros do Conselho apresentar propostas e sugestões sobre os 

interesses e preocupações dos militares. 

• A criação de um “Observatório da Condição Militar4” 

Órgão colegial, de natureza consultiva, constituído por personalidades de insuspeita 

idoneidade e credibilidade na sociedade, incumbido de analisar permanentemente a 

                                                           
2 Lei Orgânica nº 03/2001, de 28 de Agosto 
3 O Conselho deve reunir com periodicidade definida. Evita-se assim, a participação «ad-hoc», em Comissões e GT, sobre 

temas puramente socioprofissionais, liderados pelo MDN, onde por vezes a participação das APM é negligenciada.  
4 O Observatório deve ser composto por membros nomeados pela AR e pelo PR, devendo fazer parte deste órgão 

personalidades destacadas da sociedade com atividade e curriculum na defesa dos direitos humanos. Deve funcionar 
administrativamente no MDN, mas sob a dependência da AR.  
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«Condição Militar» e a forma como o Estado cumpre e defende os interesses dos 

membros das FA.  

2. ALGUMAS QUESTÕES SOBRE A ABORDAGEM À «CONDIÇÃO MILITAR»: 

A «Condição Militar» caracteriza-se pela “consagração de especiais direitos, compensações e 

regalias, designadamente nos campos da segurança social, assistência, remunerações, 

cobertura de riscos, carreiras e formação”.  

É neste contexto que, igualmente, se estabelece que é “garantido aos militares e suas famílias, 

de acordo com as condições legalmente estabelecidas, um sistema de assistência e 

protecção, abrangendo, designadamente, pensões de reforma, de sobrevivência e de pensões 

de preço de sangue e subsídios de invalidez e outras formas de segurança, incluindo 

assistência sanitária e apoio social”. 

a. Sobre o EMFAR  

É conhecido o actual bloqueamento de carreiras nas FA, o qual, a serem aprovadas as 

alterações promovidas ao EMFAR, conforme projecto de diploma do conhecimento das 

APM, será ainda mais agravado, configurando um violento e despropositado retrocesso do 

normativo sócio-profissional dos militares, ao ponto de, com toda a propriedade, se poder 

afirmar que se trata do regresso a situação equivalente ou até pior que a que vigorava à 

data do 24 de Abril de 1974.  

(VD documento em “Contributos da AOFA”)  

O que pretende o partido fazer face a tal quadro de manifesta regressão do Estatatuto 

Profissional dos militares? 

b. Sobre a Assistência Sanitária e Apoio Social 

(1) Tendo em conta o conceito de «Família Militar», a saúde militar assume um relevante 

significado e importância no contexto da especificidade da realidade militar, como 

reconhecido na LBGECM. 

Face a este quadro, que soluções que preconizam para a Assistência na Doença dos 

Militares? 

(2) Está em curso processo legislativo visando impor um desconto de natureza facultativa 

aos cônjuges dos militares, situação que irá colidir com a essência da “Condição Militar”.  

Concretamente, prevê-se um desconto para a ADM por parte do cônjuge do militar 

(3,5% de 79% da remuneração base do militar ou da totalidade da pensão de reforma 

ou de viuvez). 

Qual a posição relativamente a esta matéria?  

http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_Contributos_AOFA.pdf
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(3) A jurisprudência estabelecida pelo DL 167/2005, de 23 de Setembro é sustentada 

no propósito expressamente definido de convergência dos diferentes subsistemas 

públicos de saúde.  

Trata-se de jurisprudência compaginável com a realidade militar, considerando a 

discriminação positiva definida a montante pela LBGECM? 

(4) É conhecida a reconfiguração dos Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA) em 

IASFA, sabendo-se que as Forças de Segurança e outros organismos Públicos 

mantêm os respectivos “Serviços Sociais”. 

Qual a avaliação que faz o partido sobre esta dualidade? 

(5) A “Acção Social Complementar” constitui-se como componente essencial no contexto 

da realidade militar, mas, devido à desorçamentação a que vem sendo sujeita, 

encontra-se em acentuada degradação. 

Qual a avaliação que é feita sobre esta realidade? 

(6) Foi extinto o FPMFA. 

No contexto das alterações ao EMFAR preconiza-se igualmente a extinção do 

Complemento de Pensão, previsto no artigo 9º do DL 236/99, de 25JUN, com a 

redacção dada pela Lei 34/2008, de 23JUL, ficando os militares desprotegidos na fase 

mais fragilizada da sua vida. 

Qual a posição do partido sobre tais alterações? 

(7) Considerando ainda o facto de existirem outros grupos sócio-profissionais cuja pensão 

é salvaguardada através de mecanismos diversos, sabendo-se que é sobre os militares 

que impendem deveres e restrições em condições únicas na sociedade. 

Qual a posição do partido sobre tal discriminação face ao que acima se refere acerca 

“Condição Militar”? 

c. Sobre o Direito Associativo 

(1) O Direito Associativo encontra-se regulado pela Lei Orgânica nº 03/2001, de 01 de 

Junho. Tem-se verificado o constante incumprimento do seu normativo, nomeadamente 

no que respeita às disposições de que decorre a imposição de audição e integração das 

APM em grupos de trabalho sobre questões do estatuto profissional, remuneratório e 

social dos militares.  

Qual a postura do partido sobre esta situação e o que pensa fazer para que a Lei venha 

a ser efectivamente cumprida? 

(2) Não está explicitada para as APM a capacidade de representação colectiva no foro 

judicial, situação que claramente ultrapassa o sentido das restrições definidas no artigo 
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270º da Constituição da República, quando refere que tais restrições se devem conter 

“na estrita medida das exigências próprias das respectivas funções”. 

Qual a posição do partido sobre tal incongruência?  

d. Sobre as Remunerações 

Todos concordarão com a especificidade de uma realidade como a das FA, Instituição 

profundamente hierarquizada e onde, a par da hierarquia, se destacam a disciplina e a 

autoridade.  

A partir de tais pressupostos consideramos inapropriada a aplicação aos militares da 

estrutura remuneratória aplicada à Administração Pública (AP), considerando que, em 

seu lugar, seria adequada a aplicação de uma tabela que tivesse como referência o 

topo da hierarquia militar – o CEMGFA. 

Face à degradação das remunerações e inapropriada forma de as aplicar nos termos 

em que o foram a partir de 1990, propusemos ao MDN a reformulação do conceito. 

Fizemo-lo através de ofício cujo teor pode ser consultado em “Ofício Remunerações” e 

“Quadro com projecções”. 

O que pensa o partido sobre tal proposta e que eventuais iniciativas procurará encetar 

para que seja alterado o quadro referido? 

e. Sobre a “Dignificação e prestígio dos militares e das FA” 

(1) Nomeação das Chefias Militares. 

Por imperativo decorrente dos termos definidos na Constituição da República 

Portuguesa (CRP) e do disposto na Lei de Defesa Nacional, as FA são a Instituição 

nacional incumbida de assegurar, em exclusivo, a defesa militar da República, como 

organização única para todo o território nacional. 

As FA, obedecendo aos órgãos de soberania competentes, estão ao serviço dos 
portugueses e são rigorosamente apartidárias.  
Decorre, pois, que deve ser definido um quadro legal que garanta a sua efectiva 

independência, criando as indispensáveis condições para que, efectivamente, se 

apresentem aos olhos dos portugueses e dos militares como Instituição suprapartidária, 

e, nesse campo, acima de qualquer suspeita.  
Ora, fruto de sucessivas alterações do quadro legal que regula a nomeação das 
Chefias Militares, verifica-se uma real alteração dos pressupostos e condições que, 

sem prejuízo da necessária e efectiva subordinação ao poder político, não concorrem 

para que seja acautelada tal independência e muito tem contribuído para colocar em 

causa a sua credibilização perante os seus subordinados. 

http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0009.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0010.pdf
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Em resultado dos critérios que têm vindo a ser estabelecidos para a sua nomeação, 

tem-se caminhado no sentido de uma percepcionada governamentalização, em 

flagrante conflito com a imposição que, nesse âmbito, está definido na CRP. 

Salvo melhor opinião, consideramos que a nomeação dos mais altos escalões da 

hierarquia militar deveria caber ao Presidente da República, após audição pela 

Assembleia da República, sem descurar mecanismo que, de algum modo, permita que 

o(s) militar(s) selecionado(s) seja(m) a resultante de um escrutínio antes efectuado no 

seio da Instituição militar. 

O que pensa o partido sobre tal entendimento e que eventuais iniciativas procurará 

encetar para que seja alterado o quadro referido? 

(2)    Extinção do “Serviço Militar Obrigatório (SMO)”. 

Contrariamente à imagem que se pretende passar, de que os países da UE deixaram 

de recorrer a tal forma de recrutamento, a verdade é que continuam a existir países em 

que a conscrição subsiste.  

É nosso entendimento que os cidadãos devem estar preparados para a defesa da sua 

Pátria, não só por via das capacidades e valências estritamente militares, mas 

igualmente por via de uma formação cívica e assumpção de valores essenciais para 

um sentimento de pertença comum a uma mesma comunidade (Nação) e a vontade de 

estar disposto a defendê-la quando tal se torne necessário (Sentimento de amor à 

Pátria, camaradagem, solidariedade, espírito de corpo, espírito de sacrifício) 

virtualidades que, extensivas aos cidadãos em geral, concorrem certamente para que 

uma Pátria se torne menos vulnerável. 

As FA constituem-se como uma Instituição que se deve afirmar como “Reserva da 

Nação” devendo, nesse âmbito, ser encontrados mecanismos que visem uma estreita 

relação com aqueles que servem, os portugueses, 

Se, para além de outras razões (instabilidade e insegurança global e regional 

crescentes) também por esta razão, não se justificaria a reintrodução do SMO? 

f. Sobre a “extinção do Instituto de Odivelas” 

O Ministro da Defesa Nacional decidiu, contra tudo e contra todos, “Extinguir”, por 

despacho, o Instituto de Odivelas. 

 Escola de referência a nível nacional, cujo mérito é sobejamente reconhecido, 

validado, aliás, por Sua excelência o Presidente da República que se lhe referiu em 

visita que realizou em 2010, assim: “Instituição de elevada credibilidade, que interessa 

a Portugal acarinhar e incentivar, e da qual têm saído mulheres que têm prestado 

relevantes serviços ao País nas diversas áreas da cultura, das artes e das ciências, 

fazendo votos para que continue a preservar e honrar a sua história, as suas tradições 

e os seus princípios”. 
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O que pensa concretamente o partido sobre a manutenção da decisão de “Extinção do 

IO” versus a sua “Manutenção em Pleno Funcionamento”?   

 

 

 

O Presidente da AOFA/Manuel Martins Pereira Cracel/Coronel    

 

 

  


