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Ministério da Defesa Nacional (Carta Registada c/ Aviso de recepção) 
C/C 
Presidência da República (Carta Registada c/ Aviso de recepção) 
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Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 
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Assunto: Cortes das Pensões de Sobrevivência/ Fundo de Pensões dos Militares das 
Forças Armadas 
 
 
Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional, 
 
Dirijo-me a V. Exa., Senhor Ministro da Defesa Nacional, na qualidade de viúva de um 
Oficial do QP das Forças Armadas e dando voz a tantas outras viúvas nas mesmas 
condições. 
Há anos atrás, casámos com Oficiais Militares das Forças Armadas Portuguesas que 
prestaram em cerimónia pública, o juramento de bandeira perante a Bandeira Nacional: 
«Juro, como português e como militar, guardar e fazer guardar a Constituição 
e as leis da República, servir as Forças Armadas e cumprir os deveres 
militares. Juro defender a minha Pátria e estar sempre pronto a lutar pela sua 
liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida.» 
Apesar de ainda novas, tínhamos consciência da solenidade e responsabilidade que este 
juramento encerrava e como seria determinante e condicionante do nosso futuro mas, 
aceitámos este compromisso para a vida. 
Eram tempos difíceis, precários e instáveis mas, era essa a vida que tínhamos escolhido. 
Seguimos os nossos maridos nas várias comissões no Continente e em África, 
adaptando-nos à medida das circunstâncias, aprendendo com a experiência do dia-a-dia, 
sofrendo e alegrando-nos a seu lado, tentando ser fortes entre fragilidades e angústias. 
Apoiámos os nossos maridos, chorámos e rimos com eles, enfrentámos o medo com 
coragem, percorremos juntos um caminho cheio de dificuldades e contrariedades, 
atravessámos um mar de ilusões e desilusões mas, estivemos lá, estivemos ao seu lado, 
fomos as suas companheiras e fomos o seu grande suporte quando a Nação precisou 
deles. 
Passámos, por vezes, por grandes sacrifícios e perdas a nível familiar e profissional para 
estarmos onde éramos mais necessárias. Fora essa a nossa escolha! Tínhamos casado 
com Oficiais do QP das Forças Armadas que tinham um compromisso irrevogável com 
Portugal. Nós, as suas mulheres, fizemos também nosso esse compromisso. 
Estivemos mais uma vez a seu lado quando esses Militares das FA conduziram Portugal 
à Liberdade, no dia 25 de Abril. Foi esse Movimento de Oficiais das FA que permitiu 
que diversos partidos, com diferentes ideologias, tivessem assento na Assembleia da 
República. Foi esse Movimento de Oficiais das FA que permitiu que todos os Governos 



que se lhe seguiram pudessem governar por direito próprio conferido por sufrágio 
universal. Foi esse Movimento de Oficiais das FA que permitiu que o actual governo 
possa exercer a sua governação suportado por uma maioria representada na Assembleia 
da República. 
O governo em funções, da qual V. Exa. faz parte, no ano de 2014, ano em que se 
comemoram os 40 anos da democracia portuguesa, descobriu que aquele grupo de 
mulheres de que falo acima, e em particular algumas estariam a “lesar o erário”. 
Com efeito, algumas dessas mulheres, viúvas de oficiais do QP das Forças Armadas 
teriam conseguido fazer um percurso profissional, (contribuindo sem dúvida para o 
bem-estar da sua Família e desenvolvimento do País). Auferiam, agora, da respectiva 
reforma por velhice, e ainda da pensão de sobrevivência, atribuída após o sempre triste 
acontecimento que foi a morte do seu marido. 
O governo em funções e da qual V. Exa. faz parte considerou que essas mulheres já 
teriam a sua “sobrevivência” assegurada pela sua reforma por velhice, não se 
justificando, portanto, receber os elevados montantes da “pensão de sobrevivência” que 
lhe tinham sido atribuídos quando da morte dos seus maridos. O Estatuto das Pensões 
de Sobrevivência, Decreto-Lei n.º 142/73 de 31 de Março diz que “Apesar de se garantir 
uma pensão de sobrevivência igual a metade da pensão de aposentação…” “O Estatuto 
dá, por conseguinte, um passo decisivo em tal matéria, fixando as pensões num nível 
que deverá libertar os funcionários de grande parte das preocupações relacionadas com 
a situação futura dos seus familiares.” 
Mas, em Janeiro de 2014, perante enorme estupefacção, o governo em funções 
confiscou a essa viúvas parte das suas pensões de sobrevivência para as quais os seus 
maridos haviam contribuído na expectativa de garantirem, conforme o referido Estatuto, 
uma pensão de sobrevivência igual a metade da pensão de aposentação. 
É verdade! Aconteceu em Janeiro de 2014: este governo espoliou-as sumariamente da 
herança a que tinham direito por morte dos seus maridos. 
Em Março de 2014, voltámos a ser surpreendidas, desta vez com uma comunicação do 
banco BPI Vida e Pensões sobre o Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas. 
Nessa comunicação o BPI informa que “Na sequência do Decreto-Lei nº 166-A/2013 de 
27 de Dezembro de 2013 e da Portaria nº 33-A/2014 de 16 de Janeiro de 2014, iremos 
proceder à devolução aos herdeiros hábeis de metade das contribuições efectuadas pelo 
militar enquanto participante do Fundo….”. 
Relativamente a este assunto e como beneficiárias do FPMFA na qualidade de herdeiras 
hábeis, o primeiro comentário que fazemos é sobre o tempo e o modo da decisão de 
extinção do FPMFA. Decisão unilateral que não salvaguarda os interesses das partes 
mas, apenas o interesse oportunista de uma das partes. O segundo comentário que nos 
ocorre fazer é sobre os resultados financeiros do FPMFA. O que aconteceu? Terá o 
FPMFA sido desastrosamente gerido durante todos estes anos? Terão sido retiradas 
verbas para outros fins? As Comissões de Acompanhamento não identificaram os 
problemas? 
Gostaríamos que o Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional reconhecesse o nosso 
direito a sermos esclarecidas sobre o FPMFA: a sua identificação; as principais 
características do plano por ele financiado; condições de atribuição dos benefícios; 
direitos e obrigações das partes; o tipo de riscos associados ao plano de pensões e a 
forma como estão repartidos; entidades gestoras do FPMFA durante todos estes anos e 
as suas políticas de investimentos; relatórios das Comissões de Acompanhamento que 
trabalharam directamente com as entidades gestoras e acompanharam a gestão do 
FPMFA. Para além da ausência de informação sobre estas matérias, também não 
entendemos por que razão o reembolso às viúvas é “de metade das contribuições 



efectuadas pelo militar enquanto participante do Fundo….”, conforme consta do 
Decreto-Lei nº 166-A/2013 de 27 de Dezembro de 2013 e da Portaria nº 33-A/2014 de 
16 de Janeiro de 2014. Porquê? Quem ficará com os restantes 50% dos depósitos 
efectuados? Quem mais terá direito aos restantes 50% das contribuições efectuadas 
pelos militares nossos maridos enquanto participantes do FPMFA??? Será que há mais 
herdeiros hábeis com direito a serem beneficiários do FPMFA??? 
São um sem número de interrogações para as quais pretendemos resposta. Solicito a V. 
Exa. que indique a quem nos devemos dirigir para os esclarecimentos necessários. 
Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional, a substância das medidas tomadas, a forma 
como foram aplicadas e comunicadas são reveladoras de enorme falta de respeito de 
reconhecimento e de ingratidão pelos militares e, também, pelas suas viúvas. Não 
admira que a “conversa de café” em nada dignifique e prestigie quem tanto já cumpriu. 
“Os exemplos vêm de cima”, diz o Povo, que é sábio e experiente. 
Terão que ser as próprias Forças Armadas e as suas Tutelas, nomeadamente os 
destinatários desta carta, os defensores e garantes dos direitos e deveres das Forças 
Armadas. 
Portugal e a Europa precisam de Forças Armadas competentes, honradas, prestigiadas e 
respeitadas capazes de consolidar hoje e sempre o Estado de Direito, a Democracia, a 
Liberdade e a Independência. 
Ficamos aguardando resposta a tantas dúvidas e apresentamos os nossos respeitosos 
cumprimentos. 
 
Viúva (identificada) de Oficial das Forças Armadas Portuguesas, Arma de 
Engenharia  


