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Oeiras, 29 de Julho de 2015  
 
 
Para:  

Exmo. Senhor Chefe do Gabinete de Sua Excelência: 

− O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas 

− O Chefe do Estado-Maior do Exército 

− O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

C/Conhecimento ao: 

Exmo. Senhor Chefe do Gabinete de Sua Excelência: 

− O Chefe do Estado-Maior da Armada 

 
ASSUNTO: MONTEPIO MILITAR (MM)   

  

O Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) constitui uma estrutura que a história 

testemunha como instrumento fundamental no apoio social aos militares nas diferentes fases do seu 

percurso de combatentes, afigurando-se, no presente, como essencial face à objectiva regressão das 

condições de vida que lhes tem vindo a ser subtraída, em flagrante litígio com o que impõe a “Condição 

Militar” por contrapartida a todo o conjunto de severos deveres e restrições que sobre si impendem. 

É público que um conjunto de militares entendeu promover a criação de uma estrutura – O Montepio 

Militar - em que são notórios propósitos coincidentes com os que decorrem do papel que cabe ao 

IASFA, com a significativa distinção de que se tratará de uma Instituição de direito privado 

(mutualista), claramente vocacionada para a obtenção de proventos (negócio) sustentada na promoção e 

disponibilização de produtos vocacionados para áreas que, claramente, se cruzam com as 

responsabilidades que cabem ao IASFA. 

Antes de mais, cumpre assinalar que, para nós, teria sido preferível que tivesse sido escolhida outra 

designação para essa estrutura, uma vez que a palavra “Militar” se encontra associada 

institucionalmente ao papel que nos honramos de desempenhar na sociedade, aliás minuciosamente 

descrito, em termos de direitos e deveres, no EMFAR.  

Nada nos move contra esses camaradas. Na situação de reserva ou reforma, desde que cumpridas as 

normas estatutárias, são livres de desenvolver e enveredar por iniciativas que muito bem lhes aprouver. 

Não podemos, porém, deixar de lamentar que alguns militares se disponham a dar corpo a um projecto, 

alegadamente envolvendo património público (com o aval de quem?) para desenvolver actividades 

concorrentes com o IASFA, Instituição pela qual todos nos devíamos bater, inclusivamente 

incorporando mais-valias que agora se apresentam como potenciais mecanismos que permitirão a 
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sustentabilidade da estrutura em construção. Energias e competências que, ao que é dado verificar, se 

adicionadas a outras vontades que permitissem atalhar o que vem sendo praticado pelos governantes 

relativamente ao IASFA (Acção Social Complementar e Assistência na Doença aos Militares), seriam, 

em nossa opinião, mais convenientemente orientadas, fundamentalmente, em benefício de TODOS os 

militares no adequado contexto do que é a nossa “Condição Militar”. 

Tudo leva a crer que estaremos perante entendimentos diferentes do que é o conceito de “Condição 

Militar”, o qual, certamente, para a AOFA e, cremos, para a generalidade dos militares não pode ser, a 

pretexto da degradação a que se tem vindo a assistir nas áreas que se pretende implementar, 

subordinado a uma lógica que parece convergir com a racional que vem determinando a acção dos 

governantes.     

Surpreendentemente, foi tornado público que um Seminário relacionado para a “Formalização do 

Montepio Militar” teve a presença e participação dos Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas e do Chefe do Estado-Maior do Exército, aos quais coube, respectivamente, a abertura e 

encerramento do evento. E que acabou por contar, ainda, com a presença do Chefe do Estado-Maior da 

Força Aérea. 

Naturalmente que a leitura mais óbvia, nos leva olhar para tal presença e participação como sinal de 

activo apoio à criação de uma estrutura que, tal como referimos acima, terá muitos pontos em comum 

com o papel que cabe ao IASFA, em sucessiva e permanente degradação, sem que alguma vez se tenha 

dado pública conta da defesa de uma estrutura que, essa sim, faz parte e é, em boa medida, resultado do 

esforço dos militares de diferentes gerações para apoio em diferentes vertentes da protecção social da 

família militar. Particularmente no âmbito da Acção Social Complementar (ASC), mas também e mais 

recentemente, na vertente da Assistência na Doença aos Militares (ADM). Mais ainda quando os 

militares e as suas famílias se confrontam com crescentes dificuldades face a permanentes investidas do 

poder político contra os seus direitos, justa e legalmente acautelados por uma “Condição Militar”, que 

deviam servir de contrapartida a um leque vastíssimo de restrições e deveres a que mais nenhum outro 

grupo socioprofissional se encontra sujeito. 

Não podemos, por isso, deixar de manifestar o nosso profundo desapontamento, pelo facto de não 

ter sido considerado desejável adoptar posições com idêntico significado, que levassem à salvaguarda 

de mecanismos de protecção essenciais aos militares, como eram o Fundo de Pensões dos Militares das 

Forças Armadas ou o Complemento de Reforma que decorria do artigo 9º Decreto-Lei nº 236/99, e 

impedissem o estrangulamento financeiro do IASFA, razão primeira da situação a que chegou, uma vez 

que, como indicia a criação do Montepio Militar e os apoios com que parece vir a contar, até 

existiam/existem, institucionalmente, recursos ou instrumentos que o permitiriam. 

Tais posições, para além do mais, até seriam perfeitamente compreendidas e aceites pelo poder 
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político, uma vez que se integram exemplarmente no que estatutariamente se encontra definido em 

termos de Dever de Tutela. 

Ora, o IASFA é uma estrutura indispensável, particularmente nas actuais condições 

socioprofissionais, em que os militares se vêm despojados de direitos que os impossibilitam ou 

potencialmente conduzem a situações em que claramente a sua própria dignidade é colocada em causa 

(vd extinção do FPMFA, Complemento de Pensão de Reforma, estratagema de subtracção de 

rendimentos por via da ADM, remunerações, etc, etc.). 

Parece, por outro lado, estar em desenvolvimento uma estratégia – e se estivermos equivocados 

agradecemos que nos sejam prestados os adequados esclarecimentos - em que se vão dando passos no 

sentido da desagregação/desconstrução do IASFA e do papel que lhe cabe, para, depois, surgir uma 

“milagrosa” solução em que os militares (os que puderem) poderão aceder a apoios sustentados, por 

exemplo, numa estrutura de “negócio” como a que agora está em gestação (o MM), evidentemente 

suportada pelos militares. 

Em face do exposto solicitamos os bons ofícios de V. Exa. para que leve ao conhecimento do Exmo. 

Senhor Chefe do Estado-Maior a nossa profunda preocupação face ao que se passou com a criação do 

MM e a reflexão a que nos levou, manifestando, como sempre manifestamos, estar ao inteiro dispor 

para encetar todas as diligências e/ou acções que, conjuntamente, se considerem poder concorrer para a 

defesa do IASFA e do papel essencial que lhe cabe no âmbito das Forças Armadas.    

     Com os melhores cumprimentos                         
                               
                                 

                                  O Presidente        
                            
 
                          

                                     Manuel Martins Pereira Cracel 
                                      Coronel  

 


