
O massacre dos reformados e pensionistas das Forças Armadas 

Muito se falou e criticou o facto do Governo de Chipre, mandatado e chantageado pela 
Comissão Europeia, pelo BCE e pelo Governo Alemão da senhora Merkel e do seu 
Ministro das finanças  Sr. Schauble, ter levado a cabo uma medida de expropriação e 
roubo de todas as contas bancárias depositadas em bancos de Chipre que excedessem os 
cem mil Euros. 
 
Por acaso os camaradas e amigos não se deram conta de que as medidas preconizadas 
pelo Governo do PSD e CDS para o orçamento de Estado de 2014, no que respeita aos 
cortes definitivos das pensões de reformados do Estado e dos vencimentos dos 
funcionários públicos e militares, se revestem de uma gravidade bem maior. 
 
Senão, reparem: 
 
 
 Imaginando um reformado das Forças Armadas com a idade de 60 a 65 anos, com uma 
esperança média de vida de mais vinte anos, que aufira uma pensão de três mil a 
quatro mil Euros ilíquidos, podemos deduzir que, aplicando uma redução de 10 por 
cento àquela pensão, no fim de vida do reformado em questão, o Estado irá surripiar ao 
longo daquele tempo médio de vida, a módica quantia de 84.000€ a 112.000€. Ou seja, 
em termos práticos é como se fossem à conta bancária de cada um de nós e, no 
horizonte do tempo que nos resta das nossas vidas, nos retirassem aquela quantia ao 
nosso património. 
 
A medida é tanto mais gravosa uma vez que ela se aplica apenas a uma parte da 
população portuguesa, neste caso aos reformados da CGA vulgo pensionistas do Estado. 
O roubo das contas bancárias em Chipre foi ordenado para todos os depositantes com 
contas superiores a 100000€. 
 
 Acresce salientar, que durante os últimos dois anos de governação deste Governo, nos 
foram impostas muitas outras medidas que agravaram substancialmente as nossas 
condições de vida: 
 
 
- Aumento dos escalões do IRS; 
 
- Exclusão total das deduções específicas; 
 
- Redução brutal das deduções fiscais; 
 
- Redução salarial de 3.5% a 10% dos vencimentos dos militares do ativo e da reserva 
para o período de 2011 e 2013, redução  essa transformada em definitiva para o 
cálculo da pensão de reforma de todos aqueles que entretanto transitaram para a 
reforma; (Registe-se que Juízes e Diplomatas já foram oficialmente excluídos desta 
arbitrariedade através de despacho do Secretário de Estado da Administração Pública); 
 
- Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES) implementada no OE de 2013 para 
todos os pensionistas; 

- Eliminação total do complemento de reforma e criação do tabu sobre o Fundo de 
Pensões das FA; 
 
- Aumento exponencial do IMI a partir de 2014; 
 
- Tentativa de extorsão dos subsídios de férias e de Natal negada pelo Tribunal 
Constitucional; 
 



- Redução substancial nos valores da tabela de comparticipação do IASFA com despesas 
de saúde; 
 
Em suma, não entrando em linha de conta com o que todos nós perdemos em termos 
monetários com a redução das deduções fiscais e com a extinção das deduções 
específicas, um reformado das Forças Armadas, cuja pensão em Março de 2011 (no 
tempo do tão odiado e caluniado Sócrates) se situasse em média nos 3600€ ilíquidos, 
supondo que auferia um Complemento de Pensão de cerca de 200€, recebia naquela 
mesma data, uma pensão líquida de 2600€ a 2700€. 

 Agora, no tempo do salvador da pátria Passos Coelho, mais propriamente em outubro 
de 2013, se todos aqueles que continuam a ter a miragem de auferirem a pensão bruta 
de 3600€ ou perto disso, se verificarem os respetivos boletins de pensionistas da CGA, 
constatarão que recebem apenas 1600€ a 1800€ líquidos. 

 Constitui um caso bem elucidativo o relato dramático do Almirante Nunes da Silva 
divulgado num boletim da AOFA, que pese embora os níveis de remuneração se situam 
num patamar superior aos valores acima referidos, conclui não ter possibilidades de 
custear o lar do IASFA de Oeiras. 
 
 É esta situação vergonhosa e indigna, criada para todos aqueles que serviram o País 
nas Forças Armadas durante mais de 36 anos de serviço, com todas as particularidades 
que a condição militar lhes reserva, que estes senhores no poder, Cavaco Passos e 
Portas, com a passividade e complacência escandalosas e indesculpáveis dos atuais 
Chefes Militares em funções, se propõem perpetuar no tempo, com a proposta do 
Orçamento de Estado para 2014! 

 

   
 

 

 

 


