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ENCONTRO NACIONAL DE MILITARES 

(22OUT11) 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Caros Camaradas 

 

Quando falamos das Forças Armadas, falamos de um Instituição com a 
idade da Pátria, que, além de esmagadoramente justificada pelos cidadãos, 
também goza do grau de confiança máximo, que normalmente lhe deveria 
corresponder a uma realidade respeitada, prestigiada, devidamente 
estudada e profundamente acarinhada. 

 

Ao invés assistimos à falta da melhoria das condições de serviço, ausência 
de dignificação, respeito, reconhecimento, valorização profissional e ainda 
a ausência de respeito pelo associativismo socioprofissional, que também a 
este grupo de cidadãos em uniforme lhes está assegurado no campo dos 
direitos, liberdades e garantias. 

 

Parece um paradoxo, quando sabemos que o elemento fundamental de 
qualquer exército é a qualidade dos Homens/Mulheres que nela servem. 
Exigindo-se diversas qualidades técnicas, que só funcionam em plenitude 
quando assentes num moral elevado e onde a quebra de coesão não seja 
colocada em causa. 

 

Se atendermos ainda que aos militares lhes está assignado a exigência do 
cumprimento da sua Condição Militar, consagrada na Lei nº 11/89 – Bases 
Gerais do Estatuto da Condição Militar, caracterizada por oito alíneas de 
obrigações especiais e uma pela consagração de especiais direitos e 
compensações, designadamente, nos campos da Segurança Social, 
assistência, remunerações, cobertura de riscos, carreiras e formação. 

 

Na prática aos Militares vêem assistindo à degradação gradual da sua 
Condição Militar, configurando um desrespeito continuado pela Lei, nas 
últimas duas décadas, com uma maior incidência nos últimos dez anos e 
destes ainda nos últimos seis. 

 

 

 

 

�
Aliás todos nós temos assistido às declarações de diversos políticos, que 
têm afirmado - “Sou a favor de umas FA modernas, de efectivos reduzidos, 
mas muito bem equipadas e moralizadas” – Este objectivo da redução de 
efectivos está a ser empreendida pelos diversos governos sem que contudo 
seja clarificada a justificação de tal medida, que estudo foi desenvolvido 
para se propor cortar este valor e não outro e acima de tudo a quem se 
aplica, Regime de Contrato ou Quadro Permanente e em que condições. 
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Estas situações acarretam enormes consequências na vida pessoal dos 
militares e suas famílias, assim como criam enormes dificuldades no normal 
funcionamento das unidades e na gestão dos recursos humanos. 

 

Envia-se assim uma mensagem para a Nação salientando a ideia de que as 
FA são cada vez menos necessárias. Certamente que essa será 
provavelmente uma matéria que deverá ter de todos nós uma atenção 
redobrada, pois prepara-se um novo paradigma para um outro conceito 
estratégico para as nossas FA com efectiva redução de pessoal. 

 

Os militares têm contribuído, desde há muitos anos, para a recuperação 
económica do País, perdendo significativamente na sua qualidade de vida e 
das suas famílias, bem como no seu poder de compra face à inflação oficial, 
cerca de 30% nos últimos nove anos. Esforço que em nosso entendimento 
deve de ser extensivo a TODOS! 

 

Numa sociedade ausente de valores e referências, onde se acentuam as 
desigualdades sociais, temos assistido à implementação de políticas que 
nos últimos anos têm conduzido o país à situação calamitosa em que nos 
encontramos, diria a caminhar para o abismo. 

 

Os militares e suas famílias viram-se confrontados por um lado com um 
conjunto enorme de alterações legislativas, (como foram as da alteração 
das condições de passagem à Reserva e Reforma ou ainda as da alteração 
na Assistência na Doença aos Militares) feitas sempre em nome do 
combate ao défice, mas que têm causado nalguns casos danos irreparáveis 
do ponto de vista social e profissional. Por outro lado depararam-se com 
um conjunto de medidas restritivas e anti-sociais, que conduzem à 
afectação do seu estatuto profissional, fruto da implementação do OE para 
o corrente ano. 

 

�
Se atendermos ainda às linhas gerais decorrente do Documento de 
Estratégia Orçamental para 2011-2015, acrescido do que vem 
consubstanciado na proposta do OE para 2012, os militares e suas famílias 
vão ser confrontados com situações que para além de inaceitáveis e 
injustas, afectam determinantemente o normal funcionamento e a 
operacionalidade das FA, colocando em causa a própria Condição Militar e 
que conduzem ao acentuar da sistemática degradação das condições de 
vida da Família Militar. 

 

Destacam-se: 

 

1. Reduções nos Vencimentos (Entre 3,5% e 10%), até 2013; 

 

2. Impedimento, a qualquer título, de valorizações financeiras 
associadas a Progressões e Promoções, até 2013; 
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3. Congelamento de salários, até 2013; 

 

4. Redução de pelo menos 10% do pessoal militar a levar a efeito até 
2014; 

 

5. A eliminação dos Subsídios de Férias e de Natal, para todos os que 
aufiram vencimentos superiores a 1000,00€ e para os vencimentos 
entre o ordenado mínimo e os 1000,00€, serão sujeitos a uma taxa 
de redução progressiva, que corresponderá em média a um só destes 
subsídios. Esta situação estende-se também aos Reformados; 

 

6. Os Reformados vão pagar mais IRS quando entregarem as suas 
declarações em 2013 – relativas aos rendimentos de 2012. As 
alterações à dedução específica vão agravar a carga fiscal, 
penalizando-os mais comparativamente com os do activo. 

 

7. A redução de comparticipação por parte do Estado no seu 
subsistema de saúde, em 30% em 2012, 20% em 2013 com 
subsequentes reduções até 2016, o que irá comportar um aumento 
significativo dos encargos com a saúde por parte dos militares e das 
suas famílias. 

 

 

�
8. O fim do pagamento de prestações pecuniárias, após termo da 
prestação do serviço militar, quando o vínculo contratual não seja 
renovado por iniciativa do militar ou seja rescindido por motivos 
imputáveis ao mesmo, (todos nós sabemos o que esta medida na 
prática vai trazer, muitos militares de um dia para o outro vão passar 
de bestiais a bestas). 

 

Se juntarmos o incumprimento de diplomas legais, com enormes prejuízos 
para os militares, tais como: 

- O não pagamento do Complemento de Pensão de Reforma; 

 

- A indefinição, resultante da descapitalização do Fundo de Pensões dos 
Militares; 

 

- A enorme preocupação no que a aplicação do novo Sistema 
Remuneratório conjugada com o despacho conjunto do MF e MDN, 
está a causar aos militares, nomeadamente aqueles que se encontram 
desde o inicio mal posicionados e a auferirem vencimentos iguais ou 
inferiores a outros militares mais modernos; 
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- A reestruturação de carreira (que deveria ter ocorrido conforme 
determinado pela Lei 12/A, de 27FEV2008, e de acordo com o seu 
artigo 101º), pois não nos podemos esquecer que para algumas 
categorias a ausência de carreira é uma realidade; 

 

- O incumprimento reiterado do Regulamento de Incentivos, não se 
pagando em tempo (nalguns casos mais de um ano) as prestações 
pecuniárias, o cumprimento do Estatuto de Trabalhador Estudante, o 
não pagamento do Suplemento de Condição Militar, a não aplicação da 
norma relacionada com o abate à idade cronológica ou ainda o não 
cumprimento dos contratos de trabalho, a ausência de formação 
certificada com vista à integração destes jovens a vida activa ou o não 
pagamento do suplemento de residência, etc, etc; 

 

- A não aplicação das normas de Higiene e Segurança no Trabalho; 

 

 

 

 

�
- Ou ainda porque está na nossa memória a reorganização da 
Assistência na Doença aos Militares (ADM), que em nome de uma 
racionalização que também por razões economicistas, viria a 
determinar o surgimento de erros com enorme expressão, entretanto 
somos confrontados com a reforma da Saúde Militar, que vem gerando 
enorme preocupação entre os militares do Activo, Reserva e Reforma 
em suma da Família Militar, que face às alterações em curso neste 
domínio de tão grande relevância para o cumprimento da missão 
militar e daqueles que face ao factor idade numa altura avançada da 
vida exigem maior assistência e apoio. 

 

Camaradas certamente que sobre o rol de injustiças e incumprimentos 
muito haveria por dizer. Contudo numa perspectiva mais ampla e mais 
abrangente deixo-vos mais algumas considerações: 

 

Em média o rendimento disponível para os anos de 2012 e 2013 será de 
menos 24%, por via do impacto dos cortes nos subsídios de férias e de 
natal, mais a redução de vencimentos e respectivo congelamento e ainda a 
inflação prevista de 2,3%. Falta contudo contabilizar o impacto que terão as 
alterações ao IRS, nomeadamente nas deduções, os aumentos do IVA em 
bens essenciais, electricidade, gás e outros. 

 

Importa ainda lembrar que estas imposições, próprias da natureza da 
actividade militar, não ficam restritas à pessoa do militar, mas afectam 
fortemente a sua vida familiar e social, produzindo consequências não 
negligenciáveis na construção do património da família, graves prejuízos na 
educação dos filhos, dificuldade em os apoiar convenientemente, 
dificuldades acrescidas para que o cônjuge exerça actividade profissional, 
devido à constante mobilidade do militar, dificuldade em construir e 
consolidar amizades, que não são menos do que extensões da própria 
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família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
É por todas estas evidências inegáveis e cruéis, que hoje estamos aqui 
presentes e de forma clara mostramos o nosso desagrado e insatisfação 
face às decisões e indecisões que nos têm vindo a prejudicar ao longo dos 
últimos anos. 

 

Hoje mais do que nunca devemos manifestar a vontade e disponibilidade 
de prosseguir a luta em defesa dos nossos legítimos direitos, conscientes de 
que essa é também uma luta pela dignificação da Instituição Militar. 

 

 Vivam as Forças Armadas 

 Viva Portugal 

 

�
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