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e muito mais!
contacte-nos!

As queixas já tinham sido 
apontadas ao “Diário dos Aço-
res”, mas agora surgem mais 
acutilantes, porquanto a “situ-
ação é insustentável”, segundo 
o Capitão João Teixeira, Pre-
sidente do Colégio de Pilotos 
Aviadores da Associação de 
Oficiais das Forças Armadas.

 Este Colégio enviou uma 
carta ao Chefe de Estado Maior 
da Força Aérea a queixar-se de 
uma série de problemas que 
afectam as tripulações de to-
das as esquadras, incluindo a 
do destacamento das Lajes, na 
ilha Terceira. 

Em declarações ao nosso 
jornal, o Capitão João Tei-
xeira enumerou uma série de 
queixas que são comuns a to-
das as tripulações que operam 
no país.

Excesso de trabalho e falta de 
tempo familiar

E começou pelo excesso de 
trabalho: “um ano com 4200h 
de trabalho dá aproximada-
mente 11h por dia, em média 
, considerando todos os 365 
dias do ano .  Se considerásse-
mos apenas os dias úteis, es-
taríamos a falar de 16,5 horas 
de trabalho por dia. Ou então, 
um serviço de 24H dia sim, dia 
não! Esta sobrecarga está a ser 

feita sem que existam medidas 
para minimizar os riscos cor-
ridos, pelo contrário. Devido à 
falta de verbas, medidas indis-
pensáveis à segurança de voo 
como simuladores de treino 
de emergências, por exemplo, 
têm sido insuficientes”.

Com este tempo excessivo 
de trabalho, as tripulações fi-
cam sem tempo para dedica-
rem à família.

O Capitão João Teixeira ex-
plica: “a falta de pilotos quali-
ficados (diferente de falta de 
pilotos) faz com que os existen-
tes estejam muito mais empe-
nhados para se conseguir con-
tinuar a cumprir as missões 
exigidas.  Para  além dos pró-
prios, são  gravemente prejudi-
cadas  as respectivas famílias , 
uma vez que existem  militares 
a passar aproximadamente 5 
meses fora de casa”.

Remuneração insuficiente 
e falta de alternativas

Aliado a estes problemas , 
há ainda a questão da remu-
neração, segundo o Presiden-
te do Colégio de Pilotos: “face 
ao exposto anteriormente não 
existe nenhum acréscimo no 
ordenado ou qualquer outro 
tipo de compensação pelo facto 
de existir uma grande solicita-
ção de determinados elemen-
tos. Por sua vez, as constantes 
ausências desses elementos 
trazem custos acrescidos às 
famílias uma vez que as di-
versas tarefas e responsabili-
dades são suportados apenas 
por um elemento do agregado 
invés de serem partilhadas 
como num casal “normal”.  So-
mando a isto o cada vez mais 
escasso apoio na doença, in-
tegralmente pago através de 
descontos, o custo das desloca-
ções e colocações a longa dis-
tância de casa, o custo de vida 
acrescido que pesa contra os 
constantes cortes de venci-
mento, tem-se assistido a uma 

grave diminuição do poder de 
compra real dos militares, que 
não dispõem, ao contrário de 
outras profissões, de outras 
opções remuneratórias como 
a  simples mudança de empre-
sa, ou a realização de horas 
extraordinárias remuneradas. 
Para um piloto militar, trocar 
de empresa implica abando-
nar definitivamente a institui-
ção”.

Problemas comuns nas Lajes, 
Madeira e Continente

O Capitão João Teixeira 
não se pronuncia sobre ca-
sos concretos das tripulações 
da Base das Lajes porque,  
“sendo de foro operacional e  
caindo como tal fora do âm-
bito da AOFA, não me posso 
pronunciar directamente. No 

entanto, são respondidas in-
directamente na carta envia-
da. As soluções são também 
apresentadas na carta mas 
podemos resumi-las a um só 
objectivo - Reter os pilotos de 
uma forma positiva e constru-
tiva, diminuindo as suas saí-
das e promovendo assim uma 
mais equilibrada distribuição 
de trabalho e conservação dos 
recursos humanos do Estado. 
Esse será o primeiro passo 
para a resolução dos proble-
mas das Lajes, da Madeira ou 
do Continente”.

Os pilotos aguardam agora 
a resposta do Chefe do Estado 
Maior das Forças Armadas.

Demonstrar ao poder político 
que situação é insustentável

O Capitão João Teixeira 

diz-nos das suas expectativas:
“ A resposta necessária do 

CEMFA será  demonstrar ao 
poder político ,  através de to-
dos os meios necessários ,  que 
a situação é insustentável. Se  
ao longo dos anos  continuar-
mos a  (não) tomar as mesmas 
medidas ,   exigindo sempre um 
incremento no produto opera-
cional e  esperando resultados 
diferentes,a única alteração 
que será expectável é uma de-
gradação maior ainda. Apa-
rentemente, os seus esforços 
não têm sido atendidos e pos-
sivelmente não serão até que 
haja uma ruptura que, espere-
mos nós, não seja por motivos 
catastróficos como um aciden-
te  ou uma quebra severa de 
operacionalidade”.

Capitão João Teixeira, Presidente do Colégio de Pilotos

“Há problemas com as tripulações da Base das Lajes
que precisam de solução”
As tripulações das 
Forças Armadas 
Portuguesas que 
operam na Base das 
Lajes podem estar com 
excesso de trabalho, 
falta de tempo para 
estarem com as 
famílias, remuneração 
insuficiente e problemas 
de segurança por falta 
de simuladores de treino

Problemas das tripulações das Forças Armadas que operam na Base das Lajes são 
comuns a todas as outras que operam na Madeira e no Continente


