
Resumo das Penalizações Socioprofissionais dos Militares 

À atenção do pessoal do activo. 
 
Para recapitular, pensar e meditar. 
 
Sugiro que não esperem 10, 20 ou 30 anos para reagir democraticamente na defesa de 
direitos cívicos e de condições socioprofissionais. 
 
"Sentadinhos" está garantido o agravamento do seguinte resumo (algumas das 
penalizações também afectam restantes cidadãos): 
  

1.      Redução de remunerações (3,5 a 10% e agora de 2,5% a 12%); 

2.       DUPLA PENALIZAÇÃO aos que passam à REFORMA somam-lhes 3,5% a 10% da CES 
(sublinho- SOMA – ACRESCE- AUMENTA); 

3.       ADM aumentos descontos em MENOS DE 1 ANO de 1,5% para 2,25%, para 2,5% e 
em breve 3,5%; 

4.       Fecho Hospitais Militares, criando uma autêntica FEIRA diária no LUMIAR ao 
QUADRIPLICAREM número de utentes; acresce saídas de médicos e ENORMES 
dificuldades na marcação de Consultas; 

5.       Promoções/progressões congeladas, aumentos nos tempos de permanência nos 
postos, não ocupação das vagas logo que ocorrem nem respectivas actualizações 
remunerações à data da vaga (dando origem a coisa tão ridículas como militares mais 
modernos (porque não promovidos) a comandar militares mais antigos); 

6.       Extinção do Fundo de Pensões após vários anos de descontos dos respectivos 
subscritores; 

7.       40 horas semanais; 

8.       Suspensão das passagens à Reserva em 2013; 

9.       Suplemento de Residência passou de 30Km para 100Km de distância; 

10.   Estabelecimentos de Ensino Militares completamente desvirtuados; 

11.   Cálculo de Pensões de Reforma próximas de 50% da remuneração do activo; 

12.   Não cumprimento das cláusulas contratuais dos RV/RC (não promovidos, falhas no 
subsídio de reintegração e exigência de indemnização a quem acaba por desistir e 
rescindir contrato; 

13.   Brutais aumentos de impostos (IRS, IMI, IVA, etc.) 



14.   Degradação da Apoio Social Complementar do Instituto de Acção Social das Forças 
Armadas, já com velhos a desistir de inscrições nos lares face à redução das pensões e 
aumentos simultâneos das “rendas mensais” de lares. 

Assim de repente, foi do que me lembrei. É capaz de haver mais. 

Jorge Manteigas 
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