
Exma. Senhora 
 
Antes de mais, as minhas desculpas pelo atraso, mas tenho estado doente e sem força 
anímica. Agradeço sensibilizado os amáveis votos de felicitações por ocasião do meu 
aniversário que, em nome da AOFA, me foram apresentadas. Comemorar o aniversário é olhar 
a vida como uma dádiva de Deus. Enfim, tenho agradecido por estar vivo e ter andado por 
onde andei e ter vivido tudo o que vivi mesmo com as perdas nunca imaginadas e ser 
exactamente como sou. 
  
Ser lembrado é acima de tudo um agradecimento que deve ser retribuído com um obrigado 
muito especial, feito de dentro para fora, do coração para o mundo. Nesse contexto, permita-
me que transmita o meu estado de espírito já que a saúde não ajuda. 
  
Existe somente uma idade para a gente ser feliz, em que é possível sonhar e fazer planos, 
gostar da vida, viver e desfrutar com toda a intensidade. Essa idade tão fugaz na vida da gente 
chama-se PRESENTE incerto e esperança com confiança no FUTURO que não existe na 
nossa Pátria. 
  
São os custos da globalização da indiferença e do capitalismo de casino selvagem assente 
numa plutocracia transnacional orientada pela ganância assente na desigualdade e exclusão 
comandada pelo despotismo de organizações sem rosto. A alteração dos centros de decisão 
subverteu o projecto da União Europeia. Mas também de quem nos (des) governa há trinta 
anos numa Partidocracia que coloca os seus interesses acima dos interesses nacionais. Nem 
sequer permitiu que fosse feita a reforma do Estado que se impunha e a troika compelia no 
Programa de ajustamento. Não há inocentes! 
  
Os governos tinham a obrigação de pensar melhor o futuro de Portugal, através de uma visão e 
pensamento estratégico (não sabem o que é apesar de muitos 
documentos chamados estratégicos), que não deve ser condicionado pela crise, sendo 
imperativo planear, organizar e implementar esse pensamento. 
  
O País necessita de opções políticas mais lúcidas. Ou seja, mudar o paradigma de 
desenvolvimento em segurança que permita alterar a estrutura produtiva interna e fazer a 
revalorização estratégica do País. Já se fez uma discussão séria e alargada sobre este tema? 
O Conceito Estratégico de Defesa Nacional é redutor e não faz sentido querer que um sector 
do Estado assuma a Estratégia Nacional - demasiada presunção do MDN? -, já está 
desactualizado e não pode ser feito só com base na excelente informação de uma comissão de 
sábios. O debate deve ser aberto à sociedade. 
  
A teia de interesses da oligarquia e maçonaria que domina Portugal impedem a conexão entre 
a política e o poder que tem contribuído para o bloqueio do sistema político – capturado pelo 
sistema financeiro -, que se traduz na incapacidade de afirmação do interesse público e 
nacional. Porém, o essencial nunca se pode transformar em negação do diálogo e a alternativa 
do pensamento único da coligação nunca pode ser a incerteza ou vazio institucional. 
  
Está provado o fracasso da politica de austeridade expansiva (destruição criativa) - 
assumido por Vítor Gaspar na carta de demissão -, que a débil economia evidencia e os 
portugueses vão sentir por muitos anos. Ilusão do sucesso e “saída limpa” muito encardida. E o 
país não pode estar melhor com cerca de 25% da população no limiar da pobreza. Nestas 
circunstâncias, o combate à pobreza e ao desemprego devia estar no topo da lista das 
obrigações da governação. 
  
O total das medidas desde 2011 atinge a verba astronómica de 29,4 mil milhões de euros (17% 
do PIB) com os “ responsáveis da crise” funcionários públicos e pensionistas a pagarem 8,1 mil 
milhões. O Défice apenas reduziu cerca de 9 mil milhões de euros e mesmo como o aumento 
brutal de impostos a despesa continua a aumentar. A punição da austeridade inesquecível foi 
um “sacrifício de mais para tão pouco resultado e não valeu a pena” (Dr. Silva Peneda). Por 
alguma razão escrevi no Público (03FEV14), que as agências de rating continuariam a manter 
a classificação de lixo. 



  
O colapso do BES/GES põe em causa o regime, a estrutura e as instituições da República. 
Ricardo Salgado que ainda é o DDT (dono disto tudo) continuou como presidente do banco 
depois de se ter esquecido de declarar 8,5 milhões no IRS -, dizia não querer financiamento do 
resgate “para não ter que abrir as contas do grupo à supervisão do Estado”. Esse Estado na 
mão de governantes tão atreitos a recorrer ao banco do regime – esteve presente em 16 dos 
19 governos e nas privatizações destes governos - para contratos ruinosos contra o próprio 
Estado. O banco seria o instrumento da actividade criminosa do grupo. O DDT e a sua gente 
tem muita informação que compromete as elites e, provavelmente, safa-se! Aliás, já estará a 
ser delineada uma nova estratégia para nos sacar mais uns milhões. Neste contexto, não deixa 
de ser curioso, e ainda não vi ninguém questionar, que Miguel Frasquilho (Vice-Presidente do 
PSD e quadro do BES) tivesse passado da AR para o AICEP pouco antes de se começarem a 
tornar públicos os problemas do BES. Não acredito em coincidências. 
  
O Governo muda de discurso com naturalidade inacreditável sobre os custos a suportar pelos 
contribuintes. A realidade é que o PM e a MF não disseram a verdade. O impacto da crise do 
BES/GES ainda só vai na "ponta do iceberg". Mas especialistas referem que os colaterais 
podem representar um impacto na economia nacional de 12,6 mil milhões de euros (cerca de 
7,6 do PIB não esquecendo a sua influência nas PME, cujo crédito desceu 40%, o que 
representa uma brutal contracção para a economia portuguesa. Porém, nem sequer é 
considerado nos cenários macroeconómico do OE 2015. 
  
Os principais efeitos desta tragédia todos os intervenientes procuram desvalorizar. Mas foi um 
autêntico terramoto se analisarmos os diagramas de associação que põe em causa o regime e 
as instituições. Como foi possível a ocultação com avaliações da troika tão rígidas? Na UE e 
EUA já perdemos parte da credibilidade e o impacto é reputacional com danos imprevisíveis 
depois de deixarmos de ter a almofada financeira e voltar a especulação à divida soberana. A 
crise do BES ameaça penalizar a divida soberana porque as verdadeiras perspectivas da 
economia estão a ser sonegadas. Aumenta a incerteza e desconfiança nos 
investidores e agentes económicos. Os indicadores macroeconómicos avançados e o risco 
elevado de deflação exigem medidas económicas e de investimento que no OE 2015 não estão 
alinhadas. 
  
Entre 2016 e 2017 teremos muita agitação no acesso aos mercados. E depois de três anos de 
resgate pela troika e muita austeridade (o dobro da que estava prevista) - que conduziu à 
destruição do tecido económico do país e aumento brutal do desemprego, era dispensável ficar 
novamente sem acesso aos mercados, porque existe desconfiança dos credores. Nesse 
quadro teremos um novo resgate. Inevitável. 
  
Faço parte dos milhões que já perderam a esperança e a paciência. E, por vezes, o 
sobressalto deixa-nos a vergonha de viver num País que sabíamos ser um “Estado exíguo”, 
mas está a dar à Europa a imagem de um Estado falhado. O País está cada vez mais 
debilitado aumentando a miséria, sem o crescimento de que tanto se fala com níveis elevados 
de desemprego e emigração, uma Administração Pública frágil e desestruturada, uma justiça 
paralisada e uma Educação desarticulada com graves problemas de funcionamento com o 
sistema de Segurança Social a entrar em ruptura. 
A solidariedade na UE deixou de estar em exercício também ao nível da segurança e defesa. 
Por isso, a imprevisibilidade do ambiente estratégico e os requisitos de defesa deviam levar os 
decisores políticos a concluir por um sistema de forças mais exigente. 
  
A desestruturação da Instituição atinge a degradação e dignidade das nossas FA. Ou seja, 
afecta seriamente a condição militar, essência da organização, contrariando a intenção do 
Presidente da República “…meios e equipamentos de qualidade e pessoal motivado evitando a 
degradação das capacidades.” (Discurso de 10JUN14). 
Portugal faz parte de uma região com instabilidade latente em que a UE terá que assumir maior 
esforço na defesa, face à alteração estratégica da NATO e EUA. Mas o directório da Alemanha 
– começou perigosamente a ter pensamento geopolítico - tem impedido que os Orçamentos de 
defesa sejam 2% do PIB como exige a NATO. 
  



Com a crise no Leste da Europa e Médio Oriente o MDN alertou que o País “não é da periferia” 
e para o “risco da ameaça e para a necessidade de combater os extremistas” assegurando a 
participação – negada pelo PR comandante supremo das FA - na coligação internacional 
contra o Estado Islâmico. Ou seja, o MDN faz o contrário do que anunciou em tempos sobre as 
FA seguindo o discurso político criativo procurando a mistificação da realidade para iludir a 
opinião pública da política seguida. 
  
Nestas circunstâncias era importante que alguém lembrasse o MDN que para as Instituições é 
vital o moral, sendo tão importante quanto as remunerações. Mas a ruptura de afecto 
promovida pelo discurso de “inutilidade” das FA, cuja origem é conhecida tem sido 
condicionado por critérios de oportunidade política, urge ser contrariado ao nível político e 
institucional. É neste âmbito, que o MDN se devia concentrar para não considerar os militares 
como funcionários públicos; experimente mandar um professor (ou outra funcionário) numa 
missão daquelas características. O MDN e quem o rodeia devia saber também que os militares 
são aqueles que mais condicionalismos e restrições suportam em toda a sociedade. 
  
Com divulgação adequada das intervenções dos militares nas operações de paz e 
humanitárias e nas missões de interesse público, os cidadãos teriam uma melhor percepção, 
que os custos na defesa eram necessários e devem ser encarados como investimento, pois 
têm uma influência directa e indirecta sobre o desenvolvimento socioeconómico do País, tendo 
em vista a Segurança Nacional. Podiam aproveitar o pessoal que está na reserva e na reforma 
e criar um gabinete de divulgação junto do MDN. Há muito conhecimento desaproveitado. 
  
A segurança na Europa devia ser prioridade, porque o impacto da crise ucraniana vai muito 
para além das suas próprias fronteiras. Para não sermos “irrelevantes onde se joga o nosso 
futuro” (fronteiras de segurança) as FA terão de ser credíveis o que exige a nossa participação 
quando solicitada. Não basta aos políticos dizerem que vamos participar para recolherem os 
dividendos no âmbito da política externa. A nossa participação requer melhores recursos, 
meios, treino e prestígio da Instituição militar. 
  
Não basta afirmar a Paz esquecendo que a resolução de conflitos pode obrigar à utilização da 
força militar. As catástrofes, conflitos e crises não avisam. A Defesa Nacional não pode ser um 
milagre! 
  
Na data infeliz do meu aniversário vejo a actual situação com muita apreensão, consternação e 
muita tristeza. Porque sinto que temos uma crise institucional que ninguém assume e a mentira 
institucionalizada no país. Não há verdade. A palavra dos governantes está mais desvalorizada 
que as acções do BES. Fale-se verdade e haja justiça social e o País será diferente. 
  
Em outros Países, já teriam ocorrido detenções por gestão danosa e dolosa. Mas a impunidade 
descredibiliza a democracia e afasta os cidadãos aumentando o défice de “alma” da sociedade 
que não é exigente no escrutínio da classe política. Aos ricos prescrevem os delitos. E aos 
pobres prescrevem os direitos. 
  
Todavia, não seguirei a sugestão do PM de emigrar, porque o meu filho ainda estuda e como 
militar na reserva e doente não tenho capacidade de lhe dar formação decente num País com 
futuro. Apesar de tudo amo a minha Pátria. E vou lutar com as armas que tiver ao meu alcance 
para em vida resolver aquilo que a Instituição sabe que nunca devia estar pendente nem 
dependente. Não pode haver seres humanos descartáveis! 
  
O OE 2015 de quem gente sábia já se pronunciou não é “financeiramente inédito” mas é imoral 
e completamente fantasioso sendo bem maquilhado para conseguir “ludibriar” Bruxelas onde a 
MF julga ser muito popular. Não é um documento sério porque tem truques e é demagógico 
sendo a primeira vez que se utiliza uma Lei de valor reforçado para fazer propaganda eleitoral. 
E há aumento da austeridade. 
  
A estratégia orçamental apresentada em Bruxelas diz uma coisa mas a sua execução é outra. 
A redução do défice mais uma vez não assenta em medidas permanentes de redução de 
despesa. Nem com o selvático aumento de impostos, redução das prestações sociais, salários 



e pensões se consegue consolidar as contas públicas reduzindo o défice e controlando a divida 
publica, porque os juros da divida pesam cada vez mais (4,8% PIB) e a despesa continua a 
subir estrangulando a economia. Assim nem se paga a divida nem é possível crescimento 
económico. Estamos no ciclo vicioso do erro. Ainda há gente com medo em ouvir falar na 
palavra renegociar. 
  
A alternativa terá de passar por uma estratégia de compatibilização da política orçamental com 
a politica económica que permita acelerar o ciclo de crescimento económico - já anunciado 
desde a demissão de Vítor Gaspar - gerador de riqueza e emprego assegurando a gestão da 
divida pública sem comprometer o desenvolvimento do país. Isto terá de envolver sempre a UE 
e passa por renegociação da divida ou um programa de transição com medidas de apoio antes 
de ter de cumprir o Tratado Orçamental. Não será fácil mas tem de ser tentado com novas 
alianças e com convicção sem subserviências por políticos que saibam defender o interesse 
nacional. 
  
Mas temos uma boa notícia: é o último OE feito por este Governo que será destroçado e 
arrasado. A péssima é que o OE 2015 é mais um orçamento recessivo com austeridade com 
elevada probabilidade de necessitar de rectificativo. O Governo desde Vítor Gaspar - apesar do 
próprio e muitas entidades já o terem referido – continua ao nível conceptual a confundir 
austeridade com disciplina orçamental. Que nunca poderá existir quando o gasto com 
gabinetes subiu 50 milhões de euros (1/3 do que se ganha com a fiscalidade verde e sobe 1/4 
do corte na Educação); E em quatro anos subiu 1000 milhões de euros nas despesas de 
funcionamento (as tais gorduras que dizem já não existir). 
  
Os governantes e alguns políticos ainda não percepcionaram a diferença entre política ou 
politiquice e políticas públicas – instrumentos de condensação da inteligência colectiva – que 
permite a uma comunidade em termos de futuro dispor de orientações estratégicas no médio e 
longo prazo que exigem compromissos de regime e concertação social alargada que vão além 
dos ciclos eleitorais.  
  
A governação e intervenção dos órgãos de soberania, não têm correspondido ao exigível em 
ponderação, racionalidade e sobriedade num país que se encontra à deriva e sem rumo. 
Temos que saber o Porto de destino e procurar os ventos favoráveis com um comandante 
capaz de liderar a guarnição com eficácia e eficiência.  
  
“A pobreza é a pior forma de violência” (Gandhi). E eu atrevo-me a acrescentar a falta de 
Educação pública. Contudo, o “fanatismo orçamental” que prefere o PM conduz ao 
empobrecimento e nunca resultou, porque está errado e choca contra a realidade tendo sido 
subvertido por alguns economistas de acordo com os interesses da Alemanha. Democracia e 
pobreza são incomparáveis! Isto é, mudam de políticas ou o regime será mudado. O fim dos 
governos começa quando deixam de ouvir a crítica. 
  
Já vai longo o email, mas gostaria de sinalizar que hoje como no passado é preciso acreditar 
nas capacidades e determinação dos portugueses e em Portugal como uma nação coesa. É 
preciso dar uma expressão política ao descontentamento, existindo sempre uma alternativa em 
política. E a inevitabilidade da Politica de austeridade acabou. 
  
Para mim, o povo é que tem força e devia saber usá-la. O governo deixou de ser do povo, pelo 
povo e para o povo. É preciso romper o axioma do MEDO que este governo quis impor para 
paralisar os portugueses. Agora é uma questão de congregação, de coordenação, e pode ser 
que alguém surja" a liderar o processo. O inesperado não avisa. 
  
Renovando agradecimentos e com votos de felicidades para si e todos quantos nessa Casa 
trabalham, sinto prazer em desejar-lhes vida longa com muita saúde. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
José Manuel Neto Simões 
 


