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COMUNICADO 

GOVERNO, PARTIDOS POLÍTICOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL “À BOLEIA” DA PACIÊNCIA E RESILIÊNCIA DOS 
MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS 

 
Em face das constantes notícias na generalidade dos Órgãos de Comunicação Social, de que é 
apenas último exemplo a notícia de ontem (28 de novembro de 2018) do Jornal Expresso com 
o título “Polícias e militares sobem as reivindicações à boleia dos professores” e das 
declarações de representantes da generalidade dos Partidos Políticos, com muito raras e 
honrosas exceções,  que insistentemente e de forma atentatória e irresponsável, vão no mesmo 
sentido, mas também de um posicionamento completamente inaceitável que “parece” 
prevalecer por parte do Governo, vem a Associação de Oficiais comunicar : 
 
1. Os Militares das Forças Armadas não andam, nem aceitam andar "à boleia de ninguém" e 

deixam bem explícito, uma vez mais, que não aceitam quaisquer soluções negociadas 
através de outros grupos profissionais que, posteriormente e "por decalque", haja a 
tentação de lhes ser aplicada. 

 
2. Os Militares das Forças Armadas e de forma muito concreta e objetiva a Associação de 

Oficiais das Forças Armadas (AOFA) exige, como desde Janeiro de 2018 o tem exigido 
através de incontáveis iniciativas, que se cumpra o estipulado no artigo 19º do OE2018 
(aliás nem compreendemos as atuais "discussões e iniciativas" sobre esta temática 
porquanto passados 11 meses esta Norma claríssima do OE2018, em vigor, que ainda não 
foi cumprida, nem sequer iniciada a sua execução). 

 
3. Tais afirmações reiteradas, que a AOFA considera como despudoradas e mesmo 

provocatórias, apenas denotam, da parte de quem generalizadamente as profere, um 
desrespeito intolerável, que obviamente registamos, em relação a um vastíssimo conjunto 
de cidadãos, os Militares das Forças Armadas, que "apenas" Servem a Instituição que se 
constitui como o Pilar dos Pilares da Soberania Nacional e dispõe de uma Condição ímpar 
na Sociedade Portuguesa (ninguém como os Militares das Forças Armadas tem um tão 
alargado leque de restrições aos seus Direitos, mesmo Constitucionais, e um incomparável 
conjunto de Deveres). 

 
4. Não está, como nunca esteve, em causa a justiça da reivindicação dos Professores que, aliás 

e por diversas vezes explicitamente já apoiámos.  
 

5. Mas está, e de forma, reiteramos, inaceitável e intolerável, em causa a Dignidade dos 
Militares. 

 
6. Muito mal, perigosamente mal, vai e está o País quando Políticos e Comunicação Social, com 

muito raras e honrosas exceções, tendem a considerar os Militares das Forças Armadas em 



 

 
 

 

 

segundo plano (à boleia seja de quem for), pelo "simples" facto de os Militares serem 
Disciplinados, Coesos e permanentemente focados nas Missões, e devido a restrições 
Constitucionais, estarem fortemente limitados na expressão pública de exigência de 
cumprimento dos seus mais legítimos Direitos. 

 
7. A quem assim pensa e vai ao extremo de o exprimir publicamente, os Oficiais das Forças 

Armadas, através da sua Associação representativa (AOFA), afirmam com toda a veemência 
que tal posicionamento é, no mínimo, revelador de uma falta de carácter, de valores e de 
princípios éticos que de forma grave, muito grave, colocam em causa o Estado de Direito em 
que (pressupostamente???!!!!) vivemos. 

 
8. Em conformidade, a AOFA recusa, despreza e alerta para a extraordinária gravidade deste 

tipo de procedimentos e reitera estar completa e totalmente disponível e interessada em 
cumprir e fazer cumprir as Leis vigentes, designadamente mantendo-se aberta ao diálogo e 
à negociação, de forma completamente autónoma, na defesa dos mais legítimos Direitos, 
Expectativas e Interesses dos Militares e particularmente dos Oficiais das Forças Armadas. 

 
 

Trafaria, 29 de novembro de 2018 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

António Augusto Proença da Costa Mota 
Tenente-coronel 


