
Exmº Senhor
Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas

Quero, em primeiro lugar, agradecer o amplo conjunto de questões que a AOFA 
me  colocou  e  que  permitem  dar  a  conhecer  os  eixos  centrais  da  minha 
candidatura e o fundamental das razões que me trazem a esta batalha eleitoral.

Estou a falar da situação em que Portugal se encontra depois de décadas de 
uma  governação  que,  por  um  lado,  aprofundou  as  injustiças  sociais,  a 
exploração,  a  concentração  da  riqueza  e  que,  consequentemente,  levou  ao 
aumento desmedido da corrupção e, por outro, conduziu a uma trajectória de 
descaracterização  do  regime  democrático  e  de  ataque  à  soberania  e 
independência nacionais.

Obviamente, não podia ficar indiferente ao acentuar do processo de regressão 
social,  de acumulação e polarização da riqueza, da continuada alienação do 
património público, da destruição da nossa estrutura produtiva, dos dramáticos 
níveis  de  desemprego,  das  gritantes  desigualdades  sociais  e  da  negação  a 
milhões de portugueses, nomeadamente aos jovens, da perspectiva de terem 
direito a condições de vida dignas no sentido da realização dos deus projectos 
pessoais e profissionais no seu próprio País. Da mesma maneira que não aceito 
o  intolerável  ataque  às  funções  sociais  do  Estado,  ao  Serviço  Nacional  de 
Saúde  e  à  escola  pública  e  a  brutal  ofensiva  contra  os  direitos  dos 
trabalhadores.  Enfim,  uma  realidade  que  a  Constituição  da  República  não 
configura.

O Presidente da República tem, na minha óptica, um papel determinante na 
percepção pública de aspectos essenciais da evolução nacional e deve exercer 
o seu poder no sentido da ruptura com o rumo das últimas décadas.

Quanto ao concreto das questões colocadas, apresento as minhas linhas de 
actuação fundamentais:

- Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República, no respeito 
pela efectivação dos seus princípios e normas no sentido de nelas encontrar as 
saídas para a dramática situação com que o País está confrontado; 

- Defender e aprofundar o regime democrático, contrariando a situação actual 
que  comtempla  aspectos  de  desfiguramentos  e  retrocessos  e  uma  clara 
degradação do regime e da ética democráticas;

- Defender os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, assumindo o 
compromisso de tudo fazer na salvaguarda da “Constituição Laboral” de forma a 
estancar  a  ofensiva  contra  os  direitos  de  quem  trabalha  e  a  persistente 
desvalorização do trabalho;

- Defender os direitos sociais consagrados na Constituição, nomeadamente em 
relação à saúde e protecção social,  à cultura, à educação e ao ensino e no 
acesso ao direito aos tribunais;  



-  Promover o crescimento  económico e  o desenvolvimento,  designadamente 
através de uma economia mista que defenda os recursos, a produção nacional, 
o emprego e promova o desenvolvimento e a modernização das capacidades 
produtivas nacionais;

- Lutar contra a exclusão social e combater a pobreza, em particular a pobreza 
infantil, assumindo como um dever do Presidente da República a intervenção na 
defesa dos direitos humanos, dos valores da dignidade humana e da justiça 
social;

- Afirmar um Estado participado e descentralizado, no respeito pelo seu carácter 
unitário, defendendo e valorizando as autonomias regionais, o Poder Local e a 
regionalização  administrativa,  elementos  insubstituíveis  da  organização 
democrática do Estado.

Uma vertente particularmente importante das competências constitucionais do 
Presidente  da  República  diz  respeito  à  Soberania,  à  Defesa  Nacional  e  às 
Forças Armadas.

O  Presidente  da  República  representa  a  República  Portuguesa,  garante  a 
independência  nacional,  a  unidade  do  Estado,  o  regular  funcionamento  das 
instituições  democráticas  e  é,  por  inerência,  o  Comandante  Supremo  das 
Forças  Armadas,  com  a  responsabilidade  de  nomear  e  exonerar  os  Altos 
Comandos Militares, de presidir ao Conselho Superior de Defesa Nacional e de 
declarar a guerra e a paz.

O Presidente da República tem um particular papel na defesa da independência 
nacional,  num  quadro  em  que  se  intensificou  o  ataque  à  democracia  e  à 
soberania nacional  e em que os portugueses têm sido expropriados do seu 
poder soberano de decisão sobre questões essenciais da vida do seu País. A 
independência e soberania nacionais são valores inalienáveis, por isso, rejeito o 
espartilho  em  que  as  grandes  potências  da  NATO  e  da  União  Europeia 
pretendem aprisionar  o  nosso  País  e  assumo ainda  o  compromisso  de,  no 
âmbito dos poderes presidenciais, intervir no sentido de que Portugal promova 
uma  política  diversificada  de  relações  internacionais  de  paz,  amizade  e 
cooperação  com  todos  os  povos  e  se  empenhe na  solução  pacífica  dos 
problemas  internacionais,  conforme  com  o  artigo  7º  da  Constituição  da 
República. 

Ao  Presidente  da  República,  enquanto  Comandante  Supremo  das  Forças 
Armadas,  compete  uma  intervenção  potenciadora  de  consensos  e  um 
magistério de influência no sentido de contribuir para a resolução dos principais 
problemas,  alguns dos quais com carácter  de urgência,  com que as  Forças 
Armadas e os militares se debatem.

Neste  quadro,  assumo  a  necessidade  de  um  verdadeiro  projecto  de 
reestruturação  e  redimensionamento  das  Forças  Armadas,  onde  o  critério 
prioritário  para  o  seu  reequipamento  seja  o  cumprimento  das  missões  que 
constitucionalmente lhe estão atribuídas, sem deixar de ter em conta a realidade 
económico-financeira do nosso país.  



Quero  ainda  sublinhar  que  estarei  particularmente  atento  aos  problemas  e 
preocupações dos militares,  em particular  no  que respeita  à  degradação do 
Estatuto  da  Condição  Militar  e  a  medidas  que  ponham  em  causa  os  seus 
direitos de cidadania e a concretização de legítimas aspirações e expectativas 
em relação às carreiras e ao sistema retributivo.

Como  candidato  ou  como  Presidente  da  República  defenderei, 
intransigentemente, os ideais libertadores de Abril, a Constituição da República 
portuguesa e o regime democrático que ela consagra e projecta.
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