
 

Exm.º Sr. Coronel Manuel Martins Pereira Cracel 

Ilustre Presidente da AOFA 

Agradecendo os elementos de informação que enviaram ao Nós, 
Cidadãos! sobre condição militar e estruturas das Forças Armadas, tendo 
em vista  que os militares “tomem as opções que melhor sirvam a defesa 
dos seus interesses …. tendo como referência as próximas eleições 
legislativas” vimos submeter as nossas respostas à vossa consideração. 

Na generalidade consideramos o texto da AOFA muito bem 
elaborado e focando o que consideramos serem os principais problemas 
que afetam a Instituição Militar. 

Passamos à matéria sobre a qual a AOFA pretende que o Nós, 
Cidadãos! se pronuncie: 

 

a. Sobre o EMFAR 

Ouvir os representantes dos três ramos das F.A. bem como das APM 
e personalidades que tenham desempenhado, com reconhecido mérito, 
funções de Comando ou Chefia, de modo a obter-se uma visão o mais 
abrangente possível da situação actual, que permita, com racionalidade e 
realismo, a promulgação de um EMFAR que não só reponha, dentro dos 
condicionalismos existentes, situações injustamente alteradas, como 
constitua um incentivo para quem deseje seguir a carreira militar. 

b . Assistência Sanitária e Apoio Social 

    Trata-se de uma das matérias mais sensíveis no âmbito militar e que 
deverá merecer a maior atenção, uma vez que qualquer redução, 
incluindo a qualidade dos serviços prestados, terá consequências 
profundamente negativas, a vários níveis, desmotivando quem se 



encontra já integrado nas F.A. e tornando muito menos atractiva, para os 
jovens, a carreira militar. 

  1-Que seja feito, por especialistas, um estudo comparativo entre as 
condições auferidas pelos militares, actualmente e as que se prevêem 
num futuro próximo, e as existentes antes das diversas alterações, no 
sentido destas serem repostas. 

  2-A ADM para os cônjuges, deve continuar nas condições ainda em vigor, 
a não ser para os que possam usufruir de um outro subsistema de saúde, 
e pretenderem optar pela ADM, situação em que se admite um desconto 
para a ADM, num quantitativo sempre inferior ao valor previsto. 
Isto para que a ADM não seja onerada com despesas motivadas pelos 
cônjuges, atendendo às limitações financeiras que enfrenta. 

A situação que se prevê é que deve merecer o repúdio total. 

3-A condição de militar, com características muito específicas, incluindo, 
por exemplo, a não compensação financeira por serviços de 24 horas e 
aos fins de semana e feriados, as transferências do local de trabalho, e 
várias outras, de modo algum pode ser equiparada a outras profissões. 

4-Não se compreende que as Forças Armadas não possuam os seus 
“Serviços Sociais” próprios, até porque as Forças de Segurança e outros 
organismos Públicos os mantêm. Trata- se de uma discriminação pela 
negativa, que deve ser eliminada. 

5- Não temos posição sobre esta matéria. 

6-Trata-se de uma profunda injustiça feita a quem dedicou uma grande 
parte da sua vida a Servir a Nação e que, quando de mais apoios necessita, 
passará a não usufruir de um benefício que considerava como intocável. 

 

7-A “Condição Militar” de modo algum é compatível com discriminações, 
pela negativa, relativamente a outras actividades profissionais, cujos 
reformados têm as pensões defendidas por várias vias. A haver qualquer 
discriminação, e atendendo à natureza única da “Condição Militar”, teria 
de ser, obrigatoriamente, pela positiva… 



c. Sobre o Direito Associativo 

(1) - As leis têm que ser cumpridas em toda a sua extensão, sendo da 
maior importância a matéria em causa. O Nós, Cidadãos! denunciará 
todos os comportamentos que em que a Lei não seja cumprida. 

(2) - Trata-se de uma matéria muito sensível, dada a natureza única da 
instituição militar, com hierarquias bem definidas, que há que respeitar, e 
nelas se encontram as entidades a quem compete a resolução de 
situações, consideradas lesivas dos direitos, pessoais ou colectivos dos 
militares. O recurso à via judicial deve restringir-se a situações individuais, 
sob pena de ser completamente desvirtuada a condição militar. 

d. Sobre as Remunerações 

A situação respeitante aos vencimentos, tem-se degradado 
progressivamente, não tendo sido tomado em consideração a 
especificidade da missão das Forças Armadas. 

Não temos conhecimento da proposta apresentada pela AOFA, mas uma 
eventual alternativa poderia ser uma equivalência com a Magistratura, 
nos seus diversos patamares. Durante anos, tal equivalência, na prática, 
que não através de imposição legal, teve lugar. Com o decorrer dos anos, 
tal equivalência deixou de existir, com prejuízo da Instituição Militar. 

e. Sobre a “Dignificação e prestígio dos militares e das FA” 

(1) Nomeação das Chefias Militares 

Desde há muito que as situações apresentadas se fazem sentir, e, na 
verdade, é imperativo que a “governamentação” seja eliminada. A solução 
para que tal suceda é que se reveste de muita complexidade, pois que 
qualquer intervenção da Assembleia da República acarretará sempre uma 
carga política, com a agravante de a composição da mesma constituir uma 
variante, pelo menos de 4 em 4 anos. Um escrutínio inicial, feito no 
interior da instituição militar, em condições que garantam o máximo de 
isenção e justiça, parece-me ser de aceitar. Dado ser o P.R. o Chefe 
Supremo das Forças Armadas, é de aceitar também que a decisão final 
seja da sua responsabilidade; no que diz respeito à eventual intervenção 



por parte da A.R., talvez que a obrigatoriedade de uma maioria qualificada 
de 2/3(o ideal seria a unanimidade, mas dificilmente a mesma seria 
alcançada)seja uma solução. No caso de ter de ser feita uma segunda 
votação, sem que a maioria qualificada de 2/3 seja alcançada, competiria 
ao P.R. a decisão final. 

(2)Extinção do “Serviço Militar Obrigatório”(SMO) 

Não consideramos benéfica esta alteração, como julgamos que continua a 
pensar a grande maioria dos militares. É que, para além da instrução de 
matéria estritamente militar, eram incutidos nos instruendos, princípios 
de natureza cívica e moral que muito os valorizavam, contribuindo para o 
enriquecimento do país. Isto para além de muitos dos instruendos terem a 
oportunidade de aperfeiçoarem os seus conhecimentos profissionais ou 
mesmo adquirirem novos conhecimentos, em áreas para eles 
desconhecidas.  
E no que diz respeito à despesa, está por fazer o benchmarking do antes e 
depois do SMO, para além da mais valia acarretada para o país, pela 
valorização, a vários níveis, dos cidadãos sujeitos à instrução militar. 
Isto para além da constituição de uma Reserva com preparação militar a 
quem a Nação pode recorrer, em caso de absoluta necessidade. 

Pelo exposto, concordamos com a reintrodução do SMO, desde que exista 
um forte regime de dispensas bem como com as considerações, sobre 
esta matéria, feitas pela AOFA. 

f. Sobre a “extinção do Instituto de Odivelas” 

Concordamos com a totalidade das considerações, sobre esta matéria, 
feitas pela AOFA Há que defender, a todo o custo, a “Manutenção em 
Pleno Funcionamento” pois fornece recursos humanos de grande valia 
para o país. 

 

A Comissão Coordenadora do Nós, Cidadãos! 


