
“Exmo. Senhor 

Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas  

 
1. Na sequência das questões que nos colocaram, queremos afirmar que partilhamos, 
no essencial, do conjunto de preocupações expressas pela AOFA. De facto, há largos 
anos que sucessivos governos do PS e do PSD, com o apoio do CDS, vêm impondo 
todo um conjunto de medidas gravosas de que resulta um significativo retrocesso 
social e um continuado agravamento das condições de vida do povo português. 

Neste quadro, também os oficiais das Forças Armadas não foram poupados, em 
particular os oficiais subalternos e superiores e a maioria dos que se encontram nas 
situações de reserva e reforma, assistindo à degradação do Estatuto da Condição 
Militar e, nomeadamente, das suas condições de trabalho e de vida, com destaque 
para as áreas da saúde e sociais. Aliás, permitam-nos uma palavra de saudação pela 
forma como a AOFA, muitas vezes em condições difíceis, vem procurando mobilizar os 
oficiais para a resistência e a luta contra esta política anti-patriótica, sustentada nas 
falsas promessas dos que na oposição muito têm prometido mas, chegados ao 
governo, prosseguem as políticas nefastas que atingem também a larga maioria dos 
oficiais. 

No que respeita à Instituição Militar, o Governo, em linha com os anteriores, não 
apresentou nem estratégia de reestruturação e redimensionamento, nem uma 
concepção doutrinária própria, mas sim uma estratégia de desmantelamento das 
Forças Armadas, tal como constitucionalmente as conhecemos, com praticamente 
todos os macro indicadores a apontar para a redução da sua capacidade operacional, 
consequência dos cegos cortes orçamentais que têm posto em causa a manutenção 
dos meios, a qualificação, o treino e a formação do pessoal. Ao mesmo tempo, e à 
revelia da Constituição da República e das missões de soberania que prioritariamente 
incumbem às F. Armadas, o governo prosseguiu uma política de submissão face à 
União Europeia e à Nato, procurando criar novos laços de envolvimento e dependência 
militar. A Defesa 2020 foi na realidade o ataque à condição militar e aos direitos e o 
reforço do envolvimento na teia da dependência. E lembramos que as Grandes Opções 
do Conceito Estratégico de Defesa Nacional foram aprovadas por PSD, CDS e PS.  

 
2. Quanto aos contributos que nos enviaram para a dignificação da “condição militar”, 
queremos colocar, com verdade e frontalidade, as nossas reservas quanto à 
concretização das vossas sugestões em relação à criação dos “Conselho Consultivo das 
FA” e do “Observatório da Condição Militar”. 

A política de pessoal e a sua gestão devem ser da responsabilidade dos três ramos das 
Forças Armadas, sob a direcção do Ministério da Defesa, e a eventual criação de novos 
organismos, como por exemplo o “Conselho Consultivo das FA”, poderia vir a criar 
entropias a uma gestão que, já de si, se vê muitas vezes enredada numa infindável 
teia burocrática. 

Em relação ao “Observatório da Condição Militar”, a experiência dos muitos 
observatórios já existentes nas mais diversas áreas de actividade mostram-nos que o 
seu papel se tem limitado a observar e que nem os seus estatutos nem os dirigentes 
nomeados pelos governos estão vocacionados para a alteração das diversas realidades 



e dos objectivos estratégicos que as políticas promovidas por quem está no poder 
querem atingir. Aliás, em nossa opinião, a questão central não está «no analisar 
permanente da Condição Militar e na forma como o Estado cumpre e defende os 
interesses dos membros das FA», porque essa é bem conhecida quer dos interessados 
e das associações que os representam e defendem, quer dos diversos órgãos de 
soberania e das forças políticas que neles intervêm. A questão central, passa por em 
momentos eleitorais como o que vai acontecer no próximo Outono, e na base dos 
programas eleitorais concretos, fazer opções políticas que, no imediato, mais 
defendem os interesses dos militares e da generalidade dos oficiais, em particular. Mas 
passa também pela necessidade da exigência, e nalguns casos da luta, em defesa do 
cumprimento da legislação e dos direitos das associações.  

A nosso ver, é uma ilusão pensar-se que, na ausência de cumprimento da legislação 
por parte dos sucessivos governos e com a vocação desses mesmos governantes para 
entravarem a participação democrática dos cidadãos, sejam militares ou civis, o 
problema se resolve com a criação sucessiva de novas estruturas, criando uma espiral 
de organismos. O que é fundamental é a exigência do cumprimento da Constituição da 
República e da legislação que assiste às associações sócio-profissionais militares 
(APM), mobilizando, lutando e votando também em função dos programas para o 
futuro, tendo em conta o cumprimento dos programas e as práticas do passado. Se a 
lei for cumprida, se as APM integrarem os Grupos de Trabalho que a lei consagra, a 
monitorização da condição militar, dos direitos e regalias, das necessidades e anseios 
estará em regular apreciação e busca de solução.  

 
3. Respostas a algumas questões relativas à Condição Militar: 

a) O PCP tem particulares responsabilidades na realidade que é o actual Estatuto da 
Condição Militar e naquele que foi o primeiro EMFAR, não por ter estado no governo 
mas fruto do intenso, profundo e alargado conjunto de propostas que apresentou em 
tempo oportuno na Assembleia da República (o que muitos oficiais porventura 
desconhecem). Daí que, no caso concreto do EMFAR que o Governo agora aprovou, o 
Grupo Parlamentar do PCP vá requerer a sua ratificação na Assembleia da República e 
avançar com algumas propostas de alteração, muitas das quais reflectem as 
preocupações expressas pelas APM. 

b) Em relação ao conjunto das questões sociais colocadas, o PCP considera 
fundamental o rigoroso respeito pela especificidade da Condição Militar e o exigente 
cumprimento do seu Estatuto. Aliás, o PCP, em relação às matérias mencionadas, 
nomeadamente a ADM e o Fundo de Pensões, não só esteve contra as decisões do 
Governo mas também avançou com propostas de alteração que foram chumbadas pela 
maioria PSD/CDS e, em muitos casos, pelo PS. 

c) No plano político, o PCP esteve na primeira linha da defesa do direito associativo dos 
militares e, durante alguns anos, foi mesmo o único partido a fazê-lo (basta consultar a 
documentação da época para confirmar esta afirmação). Por isso, continuamos hoje, e 
as APM sabem disso, a defender o rigoroso cumprimento da Lei Orgânica 3/2001. 
Quanto à capacidade de representação colectiva no foro judicial, o PCP estará 
disponível para, em sede própria, analisar e estudar a alteração da situação. 

d) O PCP considera, desde sempre, que as carreiras e o sistema retributivo dos 
militares devem obedecer à especificidade da condição militar (tal como está colocado 



na alínea b) e ter em conta a realidade que se vive nas Forças Armadas e as 
acentuadas diferenças com o geral da Administração Pública. Quanto ao concreto das 
remunerações, é pública a posição do PCP sobre a necessidade do aumento de salários 
e pensões, uma posição que abrange naturalmente os militares e num quadro em que 
não sejam penalizados face a outras profissões na área pública. 

e) O PCP tem denunciado, na área da Defesa Nacional, as políticas prosseguidas pelos 
governos do PS, do PSD e do PSD/CDS e que visam a concentração e centralização de 
poderes no governo. Assim, em relação à nomeação das chefias militares mas também 
em relação às promoções a oficial-general e face à centralização acima referida, 
consideramos que, em muitos casos, é pertinente colocar a questão da 
“partidarização” e das opções política/ideológicas. 

Quanto ao SMO, o PCP opôs-se ao seu fim. Foi aliás o único a opor-se, aspecto em 
regra não referido por muitos que escrevem sobre a matéria e que se interessam mais 
em falar na “responsabilidade das jotas” como forma de desculpar as 
responsabilidades dos partidos (PS, PSD e CDS) que assumiram tal opção. Não nos 
parecendo que este seja no plano imediato uma urgência, estamos disponíveis para, 
numa perspectiva alargada e séria de reestruturação e redimensionamento das Forças 
Armadas discutir esta questão.  

d) Quanto à extinção do Instituto de Odivelas, o PCP manifestou a sua preocupação, 
como é conhecido. Aliás, fê-lo por mais do que uma vez sem qualquer êxito. Em 
conformidade com isso, o PCP prosseguirá com a sua acção tendo presente a forma 
como está a decorrer o processo de transição e também o futuro das infraestruturas 
onde está sediado o Instituto. 

 
Gabinete Eleitoral do PCP” 
 


