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de Pensão de 

Reforma 
 

AVISO 

 

Para os que recebem todos os dias o nosso Resumo de Imprensa, não vamos 
dar qualquer novidade: estamos a desenvolver trabalho, em áreas cruciais, de 
apoio à defesa dos direitos de todos os Oficiais das Forças Armadas (FFAA), 
mesmo daqueles que ainda não são sócios da AOFA. Direitos, é bom recordá-lo, 
livremente consagrados por sucessivos Governos). 

A consulta da nossa página permitirá concluir que, brevemente, terão lugar 
iniciativas que visam proporcionar a troca de informação e o debate sobre: 

 Regressões no regime remuneratório (Despacho Conjunto de Suas Exas. 
os MEF e MDN); 

 Reduções remuneratórias (OE/2011 e OE/2012), 
 Cortes dos subsídios de férias e de Natal (OE/2012); congelamento das 

promoções (OE/2011 e OE/2012) 
 Reduções de pessoal (que não podem dissociar-se da anunciada 

reorganização, por parte de membros do Governo); 
 Complementos de pensão de reforma (falta das referências no novo 

regime remuneratório e suspensão pelo Exército dos complementos que 
vinham sendo pagos aos militares que perfizeram os 70 anos em 2011, 
tendo como referência o sistema retributivo que vigorou até ao final de 
2009). 

  
Iniciativas em que serão dadas a conhecer as diligências já desenvolvidas ou 
desenvolver pela AOFA, nomeadamente as que vão ter lugar junto dos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República,  Provedor de Justiça e CEM’s 
(temos audiência marcada com o CEME em 23 de Janeiro próximo), sem 
esquecer as correspondentes acções em Tribunal, sempre que se revele essa 
necessidade (reunimos recentemente com o nosso advogado para esse efeito). 



 
Visamos com este aviso contactar especialmente os camaradas que 
fizeram 70 anos e que por isso mesmo foram duplamente castigados ao ser-
lhes feito o recalculo da pensão de reforma, deixando de receber nalguns casos 
(Exército) o Complemento de Pensão (que, por sinal, se encontrava 
desactualizado em todos os Ramos) e que ainda vão ser penalizados com o 
Orçamento de Estado para 2012. 

 
Apresentámos formalmente o assunto, em 20 de Julho passado, através do 
n/Ofício nº033, dirigido aos Chefes dos Gabinetes de Suas Exas. os MDN, 
CEMGFA e CEM’s 

Antes e depois disso, como pode ser verificado na nossa página, multiplicaram-
se as nossas diligências nas audiências que nos foram sendo concedidas, quer 
através da entrega de memorandos quer de viva voz, a: Suas Exas. os MDN, 
CEMGFA e CEM’s, e Grupos Parlamentares da Assembleia da República. 

A confusão instalada devido ao congelamento e redução das remunerações dos 
que deviam servir de referência ao cálculo dos complementos de pensão de 
reforma não pode servir de pretexto para esbulhar os militares de um 
complemento ao qual fizeram jus com os seus descontos. 

Se necessário, nesta como noutras situações, recorreremos aos Tribunais. 

Ninguém nos vai parar na procura da reposição da Justiça. 

Entretanto, o vosso apoio e as vossas opiniões são-nos obviamente 
fundamentais. 
Passem a palavra aos outros camaradas que se encontram nesta situação. 
 
Apoiem a AOFA. 
 
Para os que não são sócios, basta ir ao site da AOFA e preencher online a ficha 
de inscrição. 
 
Não ficamos mais pobres e passamos a contribuir para o fortalecimento 
de uma organização que  defende verdadeiramente os interesses dos 
militares. 
 
> POC da AOFA para a área dos complementos de pensão de reforma 
> José Marques Gonçalves Novo /COR INF/ Secretário da AOFA 
> T.M. 00351 936294694 
Alternativa – e-mail relacoes.publicas@aofa.pt 
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