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COMUNICADO 

MILITARES 

ESQUECIDOS E DESPREZADOS 

Já este ano vai a meio - ano de eleições, em que os governos costumam brindar os eleitores com aumentos, 

visando arrecadar votos - mas os vencimentos dos militares ainda não foram (nem serão) aumentados, 

nem as progressões, nas modalidades de recomeço da contagem de tempo e de recuperação de tempo 

anterior, se encontram processadas, nem sequer pago o primeiro terço a quem deveria receber, como é 

devido por lei. As promoções, apesar das promessas ministeriais, continuam como sempre a perspetivar-

se para o famoso dia de “São Promover” e, tudo junto, a politicazinha “salazarenta” do “dinheiro em 

caixa” faz os seus milagres financeiros.  

Os Chefes Militares têm que continuar calados e o governo está em campanha e não quer saber de mais 

nada a não ser da campanha. 

Entretanto os militares continuam a cumprir os seus deveres de serviço e alguns em missões onde se 

perdem as pernas por Portugal e com isso tudo o que ganham é, ocasionalmente, serem apelidados de “os 

melhores soldados do mundo”, em especial em cerimónias onde e quando dá jeito aos governantes afirmar 

tal coisa. 

Os militares não vivem de elogios. Quando vão aos supermercados, como todos os outros cidadãos, para 

cuidarem das suas famílias não trocam elogios por géneros alimentícios. O que será preciso acontecer 

para que de uma vez por todas os governos cumpram as leis que eles próprios aprovam? Os resultados, 

destas políticas de desprezo pelos militares, são as saídas em massa das fileiras – por quem pode – e o 

número cada vez mais baixo de entradas. Se nada mudar, um dia não poderemos manter o dispositivo 

militar, já de si muito residualizado. Se assim for trairemos Portugal e os Portugueses! 

Importa, deste modo, que os esquecidos e desprezados Militares de Portugal, paus para toda a obra, mão-

de-obra barata, devidamente “geridos” por encarregados adequadamente escolhidos, saibam que apesar 

de não serem mais defendidos pela tutela, podem contar com a AOFA para a intransigente defesa dos 

seus direitos, buscando cada vez mais os direitos de representação coletiva e de negociação coletiva que 



 

 

 

 

 
podem, num quadro democrático e com a Constituição que juraram defender, ajudar a mudar a esta 

situação de desprezo absoluto, à imagem e semelhança de todos aqueles que, no uso de direitos sindicais, 

conseguem atingir os mais simples objetivos de terem uma vida melhor. 

 

Vivam as Forças Armadas! Viva Portugal!" 

 

            Trafaria, 18 de julho de 2019 
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