
 

 

 

 

1 

A O F A  -  A s s o c i a ç ã o  d e  O f i c i a i s  d a s  F o r ç a s  A r m a d a s  

Rua Infanta D. Isabel, nº 27-C,   2780-064 Oeiras       Tel: 21 441 77 44 -  Fax:  21 440 68 02   E-mail geral@aofa.pt 

Apartado 2869 – 1122-001 Lisboa                                                                               Internet home page www.aofa.pt  

 

 

 

 

  

 

 

 

    AOFA 

 
 Associação de Oficiais 

      das Forças Armadas 

 

 

 

 

 

 

 

REGRESSÕES NO REGIME REMUNERATÓRIO 

O DESPACHO 

 

A existência de um novo despacho sobre as alterações a introduzir na aplicação prática do regime 

remuneratório dos militares foi dada a conhecer por Sua Exa. o MDN à Comunicação Social, no passado 

dia 30 de Dezembro. O anúncio foi confirmado pelas declarações de Sua Exa. o General CEMGFA na 

sequência de reunião das Chefias Militares com Sua Exa. o Ministro em 2012JAN04, na qual, então, este 

lhes terá entregue o documento cuja existência já havia sido transmitida à opinião pública. Não obstante 

o despacho em causa ainda não ter sido tornado público, foram, entretanto, publicadas nas Ordens de 

Serviço dos Ramos, as listas dos militares abrangidos pelas determinações nele constantes…  

Tal como referido em comunicado oportunamente emitido pela AOFA estamos perante mais uma 

postura de manifesta desconsideração e desrespeito para com os militares em geral e, entendemo-lo nós, 

pelas Chefias Militares em particular, isto para além de a definirmos como injusta, despropositada e 

intempestiva, dados os contornos de que se revestiu tal decisão. 

Entre outros objectivos que, tudo o indica, se pretendeu prosseguir com este processo, está bem 

presente a sua utilização, de forma persistente, como arma de arremesso e descredibilização das 

Forças Armadas, deixando na opinião pública a ideia de que campeia a prática de ilegalidades no 

meio militar, em defesa de benefícios corporativos e ao arrepio das dificuldades com que a 

população em geral se defronta.  

Porque se verificam tentativas de reconfigurar os acontecimentos, moldando-os às conveniências do 

momento e dos propósitos de branqueamento do que verdadeiramente aconteceu, na tentativa de 

procurar a aceitação passiva de mais esta humilhação dos militares, importa deixar aqui a descrição dos 

factos para, melhor se contextualizar o sentido do que efectivamente está em causa: 

1. Na sequência da publicação do DL 269/2009, foi efectuada a transição para a Tabela 

Remuneratória Única (TRU), operada a partir de 01JAN2010.  

2. Tal como é público, durante o processo e ao longo de todo o ano de 2010, as Chefias 

Militares cuidaram de dar a conhecer aos governantes de então os pressupostos em que 

assentou a referida transição, reportando nomeadamente a estimativa dos custos que lhes 

estavam associados. 

3. Em Janeiro de 2011, sustentado no falso pretexto de que a despesa de JAN2011 superava a 

do mês homólogo de 2010 (pudera; em 2011 já havia sido repercutida a transição e 

consequente valorização das remunerações, ao passo que em JAN2010 a remuneração era 

ainda a que se verificava em 2009), o MDN de então determinou uma acção inspectiva aos 

Ramos das Forças Armadas. 

4. A acção inspectiva culminou num relatório e conclusões apontando alegadas irregularidades 

e ilegalidades praticadas, sustentadas numa interpretação cujo teor foi técnica e 
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juridicamente contraditado pelos Ramos das Forças Armadas, afirmando a legalidade 

dos procedimentos em que havia sido efectuada a transição decorrente da aplicação 

dos artigos 31º e 32º do DL 296/2009. Prática afirmada e reafirmada pelas Chefias 

Militares em diferentes circunstâncias, nomeadamente as decorrentes de persistente 

exploração mediática relacionada com as supostas ilegalidades cometidas, realçando o 

alegado incumprimento da Lei por parte dos militares. 

5. Poucos dias antes de cessar as respectivas funções, o então MDN, homologou as conclusões 

do relatório apresentado pela Inspecção-Geral de Finanças (IGF), desprezando em 

absoluto as alegações produzidas pelas Chefias Militares em sentido contrário. 

6. Após a tomada de posse do actual governo, as Associações Profissionais de Militares 

(APM) e concretamente a AOFA, fizeram ver a Sua Exa. o MDN o quão descabidas eram as 

conclusões da IGF, deixando nota de que, a ser levada por diante o que aí se propunha, tal 

mereceria da nossa parte a mais veemente oposição, já que, considerávamos, não havia sido 

cometida qualquer ilegalidade ou sequer irregularidade, assumpção condizente com o 

entendimento das Chefias Militares, várias vezes expresso publicamente. 

7. Em dia 12 de Agosto de 2011, verificou-se a comunicação ao País por Sua Exa. o Ministro 

de Estado e das Finanças (MEF). Contra a enorme expectativa que havia sobre as 

anunciadas medidas de redução de despesas, segundo um despacho da “Lusa”, a par do 

aumento do IVA para o gás e electricidade, limitou-se a dar conta de que “o Governo iria 

congelar as progressões previstas no regime remuneratório para o Ministério da 

Administração Interna (MAI) e Ministério da Defesa (MDN)  e terá afirmado que “é uma 

medida que pretende corrigir uma irregularidade…e faz parte das medidas antecipadas 

para controlar a despesa do Estado”, tendo passado para a opinião pública a capciosa ideia 

de que é aos militares e aos elementos das Forças de Segurança que deveria ser imputada a 

responsabilidade pelo aumento da despesa. 

8. Os Presidentes das APM, foram, nesse mesmo dia, solicitados por Sua Exa. o Secretário de 

Estado da Defesa Nacional a comparecer no MDN para os informar sobre o que estaria em 

causa relativamente ao anunciado por Sua Exa. o MEF. Foi então referido que estaria a ser 

estudada uma solução com consequências no reposicionamento dos militares, com a 

garantia de que não haveria lugar a qualquer devolução de remunerações auferidas. A 

AOFA manifestou a sua total discordância em relação à necessidade de tal solução, na 

medida em que entendia não ter sido cometida qualquer irregularidade/ilegalidade, deixando 

claro que, a ser levado por diante tal propósito, mereceria a sua determinada e frontal 

oposição. Posição, aliás, publicamente assumida através de comunicados relacionados com 

o assunto, nomeadamente em 22JUN, 13AGO, 30SET2011 e 05JAN2012, podendo ser 

visualizados no sítio da AOFA (www.aofa.pt).  

http://www.aofa.pt/
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9. Foi publicado, entretanto, o Despacho Conjunto nº 12713 de 2011SET23, de Suas Exas. os 

MEF e MDN, que retomava os pressupostos (ilegalidades) reiteradamente contrariados 

pelas APM, definindo o normativo em que assentaria o reposicionamento dos militares na 

TRU, bem como a regularização de promoções ditas ilegalmente efectuadas:  

- Sem que, uma vez mais, tenham sido atendidas as alegações que, em contraditório, 

as Chefias Militares haviam anteriormente produzido;  

- E determinando que, até 31OUT2011, os Ramos procedessem de modo a conformar as 

situações ao que o despacho instituía.  

Procedimentos a levar a efeito com o acompanhamento da Inspecção-Geral de Finanças, da 

Secretaria-Geral do MDN, e da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.  

10. Considerando as consequências que decorreriam da aplicação do despacho (militares 

despromovidos, militares mais antigos a vencer menos que outros mais modernos, etc.), 

chegou a alimentar-se a expectativa de que o bom senso viesse a imperar e, de alguma 

maneira, a vontade política pudesse conformar-se e adequar-se à realidade dos factos. É que, 

no âmbito dos trabalhos desenvolvidos com a participação da IGF, foi demonstrada a 

incongruência da sua interpretação face ao quadro legal por que se regem os militares 

assente em normativos (EMFAR e outros), diferenciados da Administração Pública. E tudo 

leva a crer que, desconhecedora da realidade militar, a IGF tenha orientado a sua acção 

sustentada em pressupostos não aplicáveis àquela, porventura condicionada ainda por 

propósitos previamente determinados no sentido de, a qualquer preço, encontrar motivos 

para minimizar os custos decorrentes da transição para a TRU, tão incompetentemente 

determinada pelo poder político, à revelia e contrariando sugestões e alertas oportunamente 

apresentadas pelas APM.  

11. É então anunciado à Comunicação Social, no final de 2011, e dado a conhecer às Chefias 

Militares, no princípio de 2012, como já referido, um novo despacho alegadamente 

destinado a rectificar algumas das inquestionáveis asneiras que aconteceriam se aplicadas as 

determinações constantes do despacho que o antecedeu, datado de SET2011. Um 

documento que continua a consubstanciar uma postura política de aberta 

desconsideração pelos militares em geral e, de acordo com o nosso entendimento, pelas 

Chefias Militares em particular. Porque a questão, tal como se colocou aos actuais 

governantes implicava uma de duas opções possíveis; ou dar seguimento ao preconizado 

no relatório da IGF, homologado pelos anteriores governantes, com as implicações que 

daí decorreriam, ou revogar o despacho de homologação, atendendo às alegações 

oportunamente carreadas pelas Chefias, em que era desmontado o absurdo da 

avaliação efectuada por aquela entidade. 

12. Optaram Suas Exas. o MEF e MDN pela primeira hipótese (materializada com o despacho 
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de 2011SET23), recuperando a terminologia utilizada, com referência a 

irregularidades/ilegalidades e manifesto esquecimento do contraditório apresentado pelos 

Ramos das Forças Armadas e da frontal oposição das APM.  

13. Só que, verificadas as consequências da aplicação do citado despacho:  

- Despromoções (nem das sanções resultantes dos mais graves crimes inscritos no Código 

de Justiça Militar, decorre tal situação);  

- Inversão da remuneração (militares mais antigos que passariam a vencer menor 

remuneração que outros mais modernos); 

havia que reverter o que antes tinha sido assumido como correcto, deixando cair as 

perversões supra referidas, mas, apresentar agora o resultado como se de uma benesse se 

tratasse e perante a qual os militares deveriam curvar-se, passivamente agradecidos.  

14. Ora, das duas, uma: se as conclusões da IGF estão correctas e, por conseguinte, se foram 

praticadas ilegalidades, reponha-se a Lei, como manda um Estado de Direito; se, pelo 

contrário, se conclui pela sua incorrecção, então assuma-se esse facto e actue-se em 

conformidade. Nunca do modo como o despacho agora publicado preconiza, 

documento, ele próprio, consubstanciando-se como testemunha e expressão da razão 

que sempre assistiu aos que, insistentemente, denunciaram as inapropriadas e 

incompetentes conclusões da IGF. 

15. Estamos em crer que, se Sua Exa. o MDN tivesse integrado as APM no Grupo de Trabalho 

que instruiu esta matéria, como obriga a Lei Orgânica 3/2001, de 29AGO (aqui sim, 

porque o não fez, em claro incumprimento da legalidade), talvez tivéssemos sido todos 

poupados à situação embaraçosa agora criada, interpretada por muitos como gratuita 

afirmação de poder perante os militares, últimos a poder ser responsabilizados por uma 

situação que, a seu tempo, Sua Exa. considerou, e bem, dever ser atribuída a outros!   

16. Trata-se, pois, de um documento injusto na medida em que, tendo sido atribuída a 

responsabilidade a outros como expressamente é referido no despacho (“Na origem desta 

situação, que remonta ao início de 2010, e no seu prolongamento no tempo, estão omissões 

regulamentares por parte das entidades com competência na matéria…”) e atentas as 

palavras de Sua Exa. o MDN, que, no intuito de transferir culpas para essoutros (os 

anteriores governantes), os incitou a pedir desculpa aos militares, é, no mínimo, 

incompreensível que a responsabilidade de uns termine com a expiação por parte de 

outros, os militares, os últimos sobre quem deveria recair o ónus de alegados erros 

cometidos. 

17. É um documento intempestivo, pois surge dois anos após a transição para a TRU, numa 

altura em que os militares, tal como os restantes cidadãos, foram e serão sujeitos de 

draconianas medidas de redução dos seus já parcos proventos (redução da remuneração 
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entre 3,5 e 10%, congelamento das progressões e promoções, sobretaxa extraordinária 

do IRS, corte dos Subsídios de Férias e Natal, aumento de despesas com a saúde, etc.). 

Reflectindo assim, uma postura política que, para além de tudo o resto, se configura com 

inequívoca ausência de moral e justiça. 

18. Sendo certo que o agora documento corrige o “tiro”, remetendo para o entendimento da IGF 

a prática de ilegalidades ou irregularidades, também não é menos certo que são Suas Exas. 

os MDN e MEF que abençoam a situação ao dar andamento ao assunto com este infeliz 

despacho. Que, no contexto em que é produzido e se pretende aplicar, penaliza quem não o 

deveria ser, mantém a mancha lançada sobre os militares como incumpridores da Lei, 

conflituando de forma aberta com a honra dos que se orgulham de servir e não servir-

se da Pátria que juraram defender. 

Razões que fazem com que a Associação de Oficiais das Forças Armadas tudo vá fazer para 

minimizar os perniciosos efeitos decorrentes de mais este manifesto desrespeito para com os 

militares recorrendo, para isso, a todos os meios legais de que disponha, incluindo o foro judicial.    

  20 de Janeiro de 2012 

 

  O Presidente 

  Manuel Martins Pereira Cracel 

  COR TPAA 

 

  
 


