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Aos Oficiais das Forças Armadas Portuguesas 

 

Assunto: Sinopse do Parecer da AOFA referente ao “Projeto de diploma 

(Decreto-Lei)” do Governo sobre Progressões Remuneratórias 

Caríssimos Camaradas 

Sem prejuízo da consulta do Parecer, na íntegra, que está naturalmente à Vossa 

disposição, considerou o Conselho Nacional da AOFA, dada a sensibilidade, 

complexidade e enormes expectativas que o assunto tem vindo, e certamente 

continuará, a ter por parte dos Oficiais, elaborar uma Sinopse do Parecer enviado ao 

Ministério da Defesa. Assim: 

1. A AOFA foi convocada para estar presente numa reunião no MDN, no dia 20 de 

março, cujo tema foi o da apresentação de uma proposta do Governo sobre a 

questão da contagem do tempo congelado das Progressões Remuneratórias 

que, como sabem, estiverem congeladas durante 7 anos, mais concretamente 

entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017. 

2. Na reunião, por parte do Governo, estiveram presentes as Secretárias de 

estado da Defesa Nacional e, representando o Ministério das Finanças, a 

Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, tendo cabido a 

esta última a apresentação da dita proposta. 

3. A proposta apresentada é, na sua globalidade, extremamente penalizadora 

para os Militares, muito generalista (aplicável de idêntica forma a uma 

multiplicidade de categorias profissionais) e que remete para “legislação 

posterior” de regulamentação específica (ao fim de mais de 8 anos ainda se 

remete para legislação “posterior”???!!!) que naturalmente não conhecemos e 

nem nos foi transmitido quando será apresentada. 



 

 

 

 

 
4. A AOFA, desde sempre, e sendo do pleno conhecimento de todos os Oficiais, 

defendeu, e defende, os seguintes princípios sobre esta matéria: 

a. Que, seja qual for a decisão final que venha a ser tomada pelo Governo 

ela deve contemplar quer os Militares no Ativo quer os que entretanto 

já transitaram para a Reserva e mesmo para a Reforma, verificados 

naturalmente os pressupostos de que esses mesmos Militares tenham, 

no todo ou em parte, prestado serviço na Efetividade durante o período 

em que vigorou o congelamento 

b. O reposicionamento de todos os Militares na posição remuneratória a 

que “teriam” direito, caso não tivesse havido o período de congelamento 

(1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2017) das suas Progressões 

remuneratórias. 

c. A não consideração do pagamento de quaisquer retroativos 

respeitantes ao período de congelamento em apreço, inequívoca prova 

que atesta serem os Oficiais, na verdade, parte da solução e nunca do 

problema e da nossa permanente preocupação em relação ao equilíbrio 

das contas nacionais. 

d. Ainda assim, a total disponibilidade e abertura da AOFA para, na fase 

negocial legalmente determinada, chegar a acordo com o Governo para 

encontrar uma solução equilibrada em relação à definição do “prazo e 

modo” de pagamento das verbas decorrentes do reposicionamento 

referido na alínea b.  

No que concerne à proposta que agora nos foi apresentada e reiterando que os 

Camaradas poderão verificar em detalhe no próprio Parecer da AOFA as razões que 

nos levam a liminarmente rejeitá-la, destacamos : 

1. O racional de cálculo, e que na prática se propõe devolver aos Militares apenas 

pouco mais de UM ano dos SETE de congelamento, baseia-se em propostos 

inaplicáveis aos Militares dado que são consideradas as regras de progressão 

dos Professores, completamente diversas das dos Militares. 



 

 

 

 

 
2. O Governo, no Plano Legal, está a incumprir de forma grosseira o estipulado 

(curiosamente pelo próprio Governo na Lei do OE2018), designadamente 

tendo-se furtado ao máximo possível à negociação legalmente determinada, 

para além de colocar em causa a recuperação integral do tempo (7 anos) 

quando o que o OE2018 (artigo 19º) claramente estipula é que em causa estão 

apenas “o prazo e o modo” de recuperação do tempo. 

3. Também no Plano Técnico a proposta apresenta um conjunto de pressupostos 

e consequências, de todo inaceitáveis. Telegraficamente: 

a. Exclui por completo os Militares que se encontram na Reserva Fora da 

Efetividade de Serviço e/ou na Reforma 

b. Só vigora a partir de 1 de janeiro de 2019, quando para todos os 

Funcionários Públicos (e recordamos que os Funcionários Públicos já 

viram os tempos contabilizados), vigorou a partir de 1 de janeiro de 

2018. 

c. Só se aplica, mesmo com a já referida condicionante de “a partir de 1 

de janeiro de 2019”, no momento em que cada Militar transitar “de 

forma natural” (entende-se por transitar de “forma natural” o cumprir 2 

anos na 1ª posição remuneratória ou 3 anos em cada uma das 

seguintes) para a Posição Remuneratória seguinte, o que desde logo: 

i. Exclui todos os Militares que mesmo estando “hoje” na Efetividade de 

Serviço venham a transitar para a Reserva e/ou Reforma antes de 

“transitarem naturalmente” para a Posição Remuneratória seguinte, 

dado que não se aplica a Militares na Reserva e/ou Reforma. 

ii. Exclui todos os Militares que se encontram já na última posição 

remuneratória de cada Posto. Pergunta-se. Foram penalizados como 

todos os restantes e são excluídos de qualquer compensação????!!!! 

iii. Exclui todos os Militares que se encontram na penúltima posição 

remuneratória dado que só produz efeitos quando “transitem 

naturalmente” para a última posição e, nesse caso…. Pergunta-se, 

quais os efeitos da contagem do tempo?????!!!!!! 



 

 

 

 

 
iv. Gravíssimo! Provoca que em múltiplas situações Militares mais 

modernos fiquem a auferir, a curto prazo, remunerações base 

superiores a Militares mais antigos. 

Em suma, a AOFA não pode deixar de expressar por um lado a mais veemente rejeição 

da proposta apresentada (questões legais, técnicas, de equidade e mesmo de 

princípios que assim o determinam) e por outro a indignação face à reiterada forma 

como o Governo persiste em menosprezar os Militares, atingindo-nos deliberadamente 

na nossa Dignidade. 

Como nota extra e já que a categoria dos Professores foi, por uma boa dezena de 

vezes, trazida à colação por Suas Excelências durante a reunião, permitimo-nos desde 

já questionar se aos Militares das Forças Armadas colocados nas Unidades Militares 

das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, de forma coerente, por equitativa 

para com os Professores, serão considerados na íntegra os 7 (sete) anos em que 

viram as suas Progressões Remuneratórias congeladas?    

A AOFA nunca se constituirá como “parte do problema” mas igualmente e de forma 

muito convicta o reafirmamos nunca prescindirá de defender, sob todas as formas 

legalmente previstas, os mais legítimos Direitos, Interesses e Expectativas dos 

Militares, e particularmente dos Oficiais, de todos os Oficiais, das Forças Armadas 

Portuguesas nas quais, com orgulho e honra, Servimos Portugal e os Portugueses.  

         

Um forte abraço Camaradas!  

 

O Presidente do Conselho Nacional 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 


