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A AOFA tem vindo a tomar posição quanto a decisões, acções ou omissões dos diversos 

actores políticos, nomeadamente o Governo, que considera afectarem gravemente os Valores, 

os Princípios e as Atitudes que regem a Condição Militar e, dessa forma, afectarem de igual 

modo os militares (isto é, os seres humanos cidadãos de corpo inteiro e militares de profissão) 

e a própria instituição militar, pondo assim em risco o cumprimento da missão de uns e de 

outra. 

Há camaradas que, usando o seu dever de liberdade de expressão – para mim, mais do 

que o exercício de um direito, a liberdade de expressão exercida dentro dos Valores, Princípios 

e Atitudes que enformam a Condição Militar, é um dever perante um superior (órgão ou 

cargo) que tem a missão de decidir do uso de um Poder armado – questionam o conteúdo, a 

oportunidade, a extensão, até mesmo os termos, em que essa tomada de posição da AOFA 

tem assumido expressão. 

Porque os tempos que vivemos, no nosso mundo, são por demais incertos, inseguros e 

perigosos, é bem-vindo este debate ao Conselho Deontológico. Visando a participação nesse 

debate, tentarei expor algumas das minhas reflexões. 

1. Não é de agora que a AOFA questiona decisões e omissões do Governo. Já o fez 

antes e de há muito. Infelizmente, pois isso só traduz a profundidade dos 

problemas que nos afligem enquanto profissionais, enquanto membros duma 

instituição que é reconhecida como um dos pilares essenciais do Estado, e 

enquanto cidadãos. Infelizmente ainda porque os sucessivos governos (para 

cuja composição têm contribuído desde 1976 sempre os mesmos partidos, 

autodefinidos como “do arco da governação” ou “do arco do poder” – que não 

deixa de ser uma curiosa maneira de dizer que “somos todos democratas desde 

que sejamos nós a mandar…) não resolveram, nem apontaram soluções 

adequadas, exequíveis ou aceitáveis (para o País, para a instituição militar, e 

para os militares) para os resolver. 

2. Defendendo nós a obediência a Valores e a Princípios (Honra, Respeito, 

Lealdade) e a prática de Atitudes (Desprendimento pessoal, Disciplina, 

Responsabilidade) que consubstanciam o que designamos por Condição Militar, 

constatámos ao longo dos anos:  

A. Que, na Assembleia da República, um deputado afirmou que a Ética se 

subordina à Lei, e a Assembleia da República assumiu isso (por acção 

ou omissão) como algo indesmentível. 
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B. Que, na Assembleia República, outro deputado afirmou que a Moral da 

República é a Lei, sem se dar ao trabalho de concluir que, mudando as 

leis consoante o ou os partidos que estão no governo, a Moral é 

partidária! E a Assembleia da República assumiu isso como um facto 

(por acção ou omissão). 

C. Que a Assembleia da República aprovou por unanimidade, uma Lei (a 

Lei 25/2000) sobre o cálculo do Complemento de Pensão, Lei essa que, 

nesse ano (2000) foi suspensa por um Despacho do Ministro da Defesa 

Nacional, por não haver dotação orçamental para suportar a sua 

execução. Seria legalmente obrigatório que, para o ano 2001, e 

seguintes, a necessária dotação orçamental fosse inscrita no 

Orçamento de Estado, com efeitos retroactivos, o que não aconteceu. 

Tendo em atenção que o Orçamento de Estado é uma Lei da 

responsabilidade da Assembleia da República e que esta não revogou a 

Lei em causa (por acaso, por incompetência, por esquecimento, por se 

lembrar de se esquecer…), a Lei 25/2000 não foi cumprida, com o 

resultado da auto desresponsabilização, da falta de coragem politica, 

da falta de cultura de cidadania, da falta de Valores e de Princípios, em 

que a Assembleia da República se auto deslegitimou. 

Estes são apenas três exemplos de actuação política que, a meu ver, 

nos dizem directamente respeito. 

3. Mas, como cidadãos e como militares, fomos confrontados nos últimos 3, 4 

anos com uma intensa luta política que, nos seus múltiplos aspectos e diversas 

vertentes, muito pouco ou mesmo nada, de sério revelou. 

De facto, à revelia de tudo o que a nós, cidadãos em uniforme, nos estrutura 

na nossa maneira de Ser e de Estar, os vários actores políticos (indivíduos e 

partidos), com particular destaque para os tais auto identificados como “do 

arco da governação”, a mentira, a ambiguidade, o secretismo, a mesquinhez, a 

imposição perante os fracos, a tibieza perante os fortes, foi aquilo que 

pudemos (e podemos) reter da acção (e da omissão) dos políticos. 

Longe, muito longe, do exercício Ético do Poder que reclamei em artigo 

publicado nos Anais do Clube Militar Naval em 2003 (“O Papel do Militar na 

Sociedade”). 
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4. Há quem argumente com a impreparação das nossas “elites” para a função 

governativa. Outros apontam a ignorância dos “dossiers” e a impossibilidade de 

os dominar em tempo útil face à sua dimensão e complexidade. Ainda outros 

colocam o peso determinante na globalização e suas dinâmicas. 

É possível que um ou outro ministro “caia” dentro de uma (ou várias) destas 

categorias. Mas, se é verdade que não acredito em “teorias de conspiração”, 

também sei que em política não há coincidências. Donde, os governos, e em 

particular o actual, não são impreparados, nem ignorantes, nem 

incompetentes. 

Pelo contrário, usam a mentira, a ambiguidade, o secretismo, os jogos/redes 

de influência, com um propósito ideológico bem definido. E fazem-no com 

despudor, com pesporrente arrogância, com um autoritarismo pacóvio e 

insultuoso, impingindo-nos a cada intervenção o determinismo acéfalo do NHA 

(“Não Há Alternativa”).  

Fazem-no porque este determinismo é crucial para se atingir o objectivo 

último: despir-nos dos nossos afectos, das nossas emoções, dos nossos sonhos, 

em nome duma “objectividade imprescindível para sermos mais produtivos, 

mais competitivos”. 

Chamam-nos aleivosamente, “capital humano”, quando tudo o que admitem 

que sejamos é “objectos produtivos”. Esta “objectivação” do Ser Humano é, de 

facto, a sua desumanização, por “transformação” em instrumentos de 

produção. Ou, vá lá, instrumentos de consumo. 

5. Descontei mais de 47 anos para a Caixa Geral de Aposentações. Por imposição 

do Estado. Com o valor dos descontos que o Estado impôs. Se, eventualmente, 

tivesse tido a oportunidade de escolher e tivesse optado por um PPR (ou algo 

semelhante), provavelmente hoje estaria com uma perspectiva de reforma bem 

mais agradável. 

Claro que colocar essa poupança numa entidade privada seria um risco. Há, 

pelo mundo ocidental, variadíssimos casos de falência de Fundos de Pensões 

que deixaram os pensionistas de “mãos a abanar” e sem possibilidades de 

voltar ao “mercado de trabalho” (pela idade, pelas doenças, pelas duas…). Mas 

puderam, pelo menos, levar a tribunal os responsáveis por esse Fundos. 
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Agindo desta forma – cortar as pensões e nomeadamente, os 13º e 14º meses 

– o governo age como uma qualquer identidade privada. Porém, de um modo 

muito mais gravoso, em que o risco é exponencial, pois o governo: 

a. Muda as regras do contrato, sem que os utentes sejam ouvidos nem as 

razões sejam conhecidas ou compreensíveis. É uma quebra unilateral 

do contrato, que só pode ter um nome: roubo! 

b. Usa o Poder de que está investido discricionariamente, arrogando-se o 

“direito” de ser juiz em causa própria! A confiança que os governados 

devem ter nos seus governantes é, por estes, delapidada! E as feridas 

serão profundas! 

A conclusão só poderá ser uma: o governo estará a assumir-se como 

uma associação de malfeitores, abdicando o Estado de ser um Estado 

de Direito! 

6. É, a meu ver, difícil fugir a esta interpretação da actual realidade do nosso País. 

E a última intervenção da Ministra da Justiça, pressionado despudoradamente e 

ilegitimamente o Tribunal Constitucional na apreciação da constitucionalidade 

daquela “medida de austeridade”, só vem reforçar o que disse. E por mais que 

doutos constitucionalistas e políticos sérios reclamem da enormidade cometida 

pela Ministra, o facto mantêm-se, a pressão está feita, dum modo que 

nenhuma eleição legitima. 

Esta posição ministeriável não augura nada de bom quanto a uma opção por 

acção contra o Estado em tribunal para lutar pela reposição da legalidade no 

que respeita àqueles abonos. E se o Tribunal Constitucional se vergar ao “canto 

das sereias” e se declarar pela “ não inconstitucionalidade face à situação de 

emergência”, então só restará o recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos. 

7. As posições que defendo nos números anteriores são minhas, e não prescindo 

delas, obviamente até encontrar argumentos sólidos que as refutem. Por outro 

lado, tenho a plena consciência – mais do que isso, reivindico essa consciência! 

– de que, “matematicamente”, as minhas opiniões acima expressas valem 1 

sobre 10 milhões. Não mais. Também não menos. O que vale por dizer que 

entre a minha opinião e a opinião, por exemplo, da Ministra da Justiça (no que 

a este tema respeita), a diferença situa-se ao nível do Poder - a Ministra tem-no 

e o meu querem-no limitado ao voto acrítico, autómato, acéfalo. 
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8. Acontece, no entanto, que as “justificações” para o actual “estado de coisas” 

que os governantes nos têm apresentado (em especial o anterior governo e 

este) radicam nas nossas obrigações assumidas perante… os mercados! 

(Permitam-me que não aborde a questão do “vivermos acima das nossas 

possibilidades” – todo o argumentário usado pelos governantes e seus 

defensores é tão violentamente triste que não ultrapassa o nível de grotesco!) 

Se a Assembleia da República abdica, como disse, dos Valores e Princípios que 

deveriam pautar a sua acção; se o Tribunal Constitucional argumentar com 

“obediência aos mercados”; onde ficamos nós militares? 

Cada um de nós, individualmente, jura servir a Pátria e as suas instituições, 

mesmo com sacrifício da própria vida. E o juramento é feito não diante da 

Assembleia da República, não diante do Governo, não diante do Presidente da 

República, mas diante do Povo, representado pelo seu símbolo maior, a 

Bandeira Nacional. 

O sacrifício da própria vida significa que estamos dispostos a morrer. Mas 

morrer por Valores e Princípios que nos enformam e que dão força a um 

sentimento profundo e inalienável de pertença a uma comunidade que nos 

identifica, com a qual nos identificamos, a que chamamos nossa, a Nossa 

Pátria. 

Mas, morrer para um militar, não significa sofrer um acidente, seja ele qual for. 

Significa um dos possíveis resultados de uma luta armada contra um Outro.  

Significa o outro lado do confronto armado: matar! 

Também para este lado, o matar, é-nos indispensável actuarmos dentro dos 

mesmos Valores e Princípios que nos levaram a jurar o sacrifício da própria 

vida. 

Isso, e o facto do Tribunal Penal Internacional não aceitar de outra forma. Nem 

sequer aceitar qualquer justificação do tipo “ cumprimentos de ordens”. 

É-nos dito pelos nossos governantes, diariamente, que são os “mercados” que 

mandam.  

Mas os mercados autodefinem-se como… amorais! 

Se o juramento dum militar é individual, não me passa pela cabeça sugerir seja 

que posição for perante o que atrás digo. 

Afirmo, apenas, o que, para mim, é imprescindível. O Presidente da República, 

a Assembleia da República, o Governo têm que ser muito claros, precisos e, 
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sobretudo Éticos: em nome de quem, de quê, porquê, para quê, contra quem, 

eu militar, devo sacrificar a minha vida? 

E é imprescindível esta clarificação por duas razões: 

a. Em mais de quarenta anos de oficial só uma vez recusei cumprir uma 

ordem. E não foi por cobardia. 

Não admito, pois, que seja quem for ponha em causa o juramento que 

fiz. E que mantenho perante o Povo a que me orgulho de pertencer, 

não perante o governo (qualquer que ele seja) ou, muito menos, uma 

“coisa” sem rosto, abstracta e amoral designada por “mercados” 

b. Já foi avocado em algumas ocasiões, quer pelo Presidente da 

República, quer pelo governo, o “interesse nacional”. Ora, hoje, falar 

de “interesse nacional” no País mais desigual da União Europeia (e um 

dos mais desiguais da OCDE) é uma falácia. Hoje, em Portugal, há 

somente interesses privados, alguns privadíssimos, muitos ocultos. 

Os interesses do Povo não contam para nada, pois o Povo só tem valor 

enquanto “objecto produtivo” útil para a maximização do lucro. 

9. Porém, mais grave do que tudo isto, será o resultado definitivo dum eventual 

parecer de “não inconstitucionalidade” por parte do Tribunal Constitucional, 

com base numa situação de emergência ditada pelos “mercados” 

Vejamos: 

a. É real a situação de “protectorado” a que chegámos. Este facto 

condiciona muitas das acções a tomar, a começar pela imposição 

(serôdia e falaciosa, mas largamente “vendida” por uma comunicação 

social altamente manipuladora) de que “Não Há Alternativa”. 

b. É, também, verdade, que os Estados de há muito perderam o 

monopólio da violência, perante a diversificação e expansão de 

exércitos privados - máfias, narcotráfico, empresas militares privadas. 

Mas se acontecer aquele parecer do Tribunal Constitucional, isso significará 

que será colocada nos “mercados” a legitimidade para o uso da violência. 

De Estado de não Direito, o meu País autoproclamar-se-á como Estado 

Falhado! 

Qual o valor que o juramento de sacrifício da própria vida terá nessas 

condições? 
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10. Estarei a pôr em causa o sistema democrático tal como ele está definido no 

nosso País? De forma nenhuma: ele constrói-se dentro do Texto Fundamental, 

a Constituição, que, como militar, juro cumprir e fazer cumprir. 

Estarei a pôr em causa o Poder Político emanado de eleições livres e 

democráticas, que consubstanciam uma das expressões cruciais desse sistema 

democrático? De forma nenhuma: o voto de cada um dos 10 milhões de 

portugueses tem, exactamente, o mesmo valor que o meu: não menos, 

também não mais. Respeito-o integralmente. 

Estarei a pôr em causa o exercício desse Poder Político? Certamente! Porquê? 

Porque: 

a. Os políticos que exercem o Poder não ignoravam as circunstâncias 

(financeiras, económicas, políticas, sociais, educacionais, culturais, …) que 

definiam em que contexto se propunham exercer o Poder. (Tal é válido 

para o actual governo e para ao anteriores.). 

b. Os políticos que exercem o Poder não eram, nem são, incompetentes, 

considerando que é em conjunto que são responsáveis pelas diversas 

áreas da governação – financeira, económica, política, social, educacional, 

cultural,… (Tal é válido para o actual governo e para ao anteriores.). 

c. Os políticos que exercem o Poder fazem-no com sistemático recurso à 

mentira, à ambiguidade, ao secretismo, à discricionariedade, à 

discriminação e à auto-desresponsabilização permanente. 

Esta forma de exercício do Poder nada tem a ver com Valores, Princípios, 

Ética. 

Esta forma de exercício do Poder nada tem a ver com a Autoridade 

necessária à governação que acompanha a Legitimidade para governar 

resultante de compromissos assumidos para e no acto eleitoral livre e 

democrático. 

Esta forma de exercício do Poder expressa a submissão da Legitimidade 

democrática à legalidade burocrática, submetendo pela força os Valores, 

Princípios e Atitudes democráticos às imposições de interesses pessoais ou 

privados (que temos constatado estarem muito afastados de quaisquer 

propósitos democráticos). 
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Perdida a Legitimidade, o Poder político exerce a sua Autoridade pela 

força. Esta “legalização” do Poder tem como consequência imediata a 

“coisificação” do voto democrático, remetendo os eleitores para a sua 

ínfima expressão – a sua própria “coisificação”, válida apenas enquanto 

“produtores” de votos. 

Tenho para mim que Democracia não é isto! 

 


