
As declarações do Ministro da Defesa Nacional 
"Entre dois portugueses que têm sofrido um corte salarial ou um problema de afectação de uma 
reforma, o facto de ser um português militar, um polícia ou professor não pode ter um 
tratamento diferenciado como é óbvio, porque somos todos iguais nessa situação", afirmou 
Aguiar-Branco. 

  Para além da Lei de Bases da Condição Militar, o ministro esquece ou revela ignorar também 
o Estatuto dos Militares das Forças Armadas onde constam, entre outros, os seguintes artigos: 

Artigo 9.º 
Defesa da Pátria 
O militar deve estar sempre pronto a defender a Pátria, mesmo com sacrifício da própria 
vida, o que em cerimónia pública solenemente afirma perante a Bandeira Nacional. 

Artigo 11.º 
Dever da tutela 
Constitui dever do militar zelar pelos interesses dos seus subordinados e dar conhecimento, 
através da via hierárquica, dos problemas de que tenha conhecimento e àqueles digam 
respeito. 

Artigo 14.º 
Dever de disponibilidade 
1 - O militar deve manter permanente disponibilidade para o serviço, ainda que com 
sacrifício dos interesses pessoais. 

............................................................................... 

Artigo 17.º 
Violação dos deveres 
A violação dos deveres enunciados nos Artigos anteriores é, consoante os casos, punível 
nos termos previstos no Regulamento de Disciplina Militar (RDM) ou no Código de Justiça 
Militar (CJM). 

Artigo 20.º 
Remuneração 
O militar tem, nos termos fixados em lei própria, direito a perceber remuneração de 
acordo com a sua condição militar, forma de prestação de serviço, posto, tempo de 
serviço, cargo que desempenhe, qualificações adquiridas e situações particulares de 
penosidade e risco acrescido. 
Artigo 25.º 
Outros direitos 
O militar tem, nomeadamente, direito: 
a) A ascender na carreira, atentos os condicionalismos previstos no presente Estatuto, e à 
progressão no posto, nos termos do respectivo estatuto remuneratório; 
b) A receber formação adequada ao pleno exercício das funções e missões que lhe forem 
atribuídas tendo em vista a sua valorização humana e profissional; 
c) A beneficiar para si, e para a sua família, de assistência médica, medicamentosa, 
hospitalar e de meios de diagnóstico, nos termos fixados em diploma próprio; 
d) A serem-lhe aplicadas em matéria de maternidade e paternidade as disposições 
constantes da lei geral; 
e) A apresentar queixas ao Provedor de Justiça, de acordo com a LDNFA e nos termos 
previstos em lei própria; 



f) A beneficiar de redução nas tarifas dos transportes colectivos públicos, de acordo com o 
estabelecido em legislação própria; 
g) A beneficiar, nos termos da lei, para si e para a sua família, de um sistema de assistência, 
protecção e apoio social, abrangendo, designadamente, pensões de reforma, de 
sobrevivência e de preço de sangue e subsídios de invalidez. 

  

    Existem disposições iguais nos Estatutos das outras profissões? A resposta é negativa. 
Não há igualdade, ao contrário do que diz o Ministro! 
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