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COMUNICADO 

(IN)CONVENIÊNCIAS 

Mais um mês terminou e os militares continuam a esperar e desesperar pela 

aplicação do DL n.º 65/2019, que regula o modelo de recuperação do tempo de 

serviço, cuja contagem esteve congelada entre 2011 e 2017, nas carreiras, cargos 

ou categorias integradas em corpos especiais; pela aplicação do atual artigo 19.º 

da Lei do Orçamento de Estado de 2019 que descongelou as mesmas carreiras e 

pelas sempre adiadas promoções.  

A razão é simples – não se quer pagar o que resulta destas determinações legais. 

Está bem de ver que tais medidas não passaram assim de medidas de propaganda 

que os responsáveis pela sua execução – todos eles – aceitaram realizar. E viva 

Mário Centeno! Esta negação da lei é um sintoma claro da falta de democracia 

que se vive. As ‘Contas Certas’ não passam de ‘slogan’ barato, se não houver 

contas conformes com a lei.  

Os Chefes Militares, através do CEMGFA, vieram ao espaço público denunciar 

a crónica falta de pessoal. O Ministro da Defesa a propósito dessa realidade, veio 

afirmar que “quem está mal muda-se”, como se essa postura seguida do 

lançamento de um portal na internet para tentar captar pessoal para as Forças 

Armadas resolvesse o problema! Entretanto o PSD – sim o mesmo que fez e faz 

parte do problema e que manteve quando esteve a governar todos os salários 

congelados, não sem antes os diminuir drasticamente – vem agora propor a 

revisão dos salários dos militares! O que determina a proximidade das eleições!…  

A atual postura do Ministro da Defesa, na esteira dos anteriores - Aguiar-Branco 

e Azeredo Lopes – é a de, mais que maus pagadores, a de reiterados 

incumpridores e de contas pouco certas. O que seria se tais verbas fossem 

destinadas a um banco, ainda que, enquanto banco, fosse apenas o instrumento 

de enriquecimento ilícito? Já estariam pagas! 

Portanto tais evidências mostram apenas que os interesses que orientam as 

políticas públicas no âmbito da componente militar da Defesa Nacional, não 

passam, há décadas, pela defesa da Instituição e de quem nela Serve os 

portugueses. Os governos e os seus escolhidos para governar e tutelar as Forças 

Armadas não estão, evidentemente, lá para isso, estão para defender outros 

interesses que não os patrióticos, que não os do cumprimento mais elementar das 

leis que eles próprios votaram e colocaram em vigor.  



 

 

 

 

 
Apenas lhes é conveniente manter a presente situação. O que pretendem é a 

manutenção do exato estado de carência em que se encontram as Forças Armadas. 

Nisso são muito, extremamente, competentes, há que reconhecer! 

Estamos perante o desenvolvimento de uma política de desrespeito e de negação 

dos valores fundamentais necessários à manutenção de uma política que promova 

e mantenha a Defesa do Estado de Direito Democrático. Este é o ambiente 

necessário para o cultivo, já iniciado, de soluções antidemocráticas que visam 

destruir a Constituição e quem a defende. Em primeiríssima linha, os militares. 

Não contem com a AOFA para consentir que a destruição das Forças Armadas 

continue neste ritmo e insensibilidade reiteradamente demonstrada pela acção e 

inacção de quem governa. Portugal merece-nos, competentes e combatentes pela 

lei e pela dignidade. 
 

            Trafaria, 1 de agosto de 2019 
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