
                                  A IMPORTÂNCIA DAS PROMOÇÕES NAS FORÇAS ARMADAS 

O presente congelamento de promoções nas Forças Armadas, em consequência da medida 

governamental, iniciada em 2011, de congelamento das progressões nas carreiras para toda a 

administração pública, acarreta inconvenientes verdadeiramente incomportáveis para as 

Forças Armadas, acerca dos quais as próprias Chefias militares já se têm manifestado 

publicamente, ao assumirem que constitui um sério problema, tido como uma das mais altas 

prioridades no conjunto das suas preocupações sobre os múltiplos problemas que afectam 

actualmente o funcionamento da instituição militar. E julgamos haver boas razões para admitir 

que a presente pressão conjuntural tem forçado e continuará a forçar a tomada de decisões 

precipitadas no âmbito da defesa nacional, sem que se pesem com a devida consciência e 

ponderação as consequências negativas que daí poderão advir para o futuro das Forças 

Armadas, sobretudo as que envolvam riscos de quebra substancial da sua eficiência e eficácia 

no cumprimento das missões que constitucionalmente lhes competem. 

Como é sabido, tanto a AOFA, como as demais APM´s, vêm também dando pública nota das 

suas apreensões sobre esta tão importante matéria, considerando inadmissível que a situação 

se arraste sem uma solução à vista, embora se tenha conhecimento de que decorrem 

conversações entre o Governo e as Chefias militares no sentido de se encontrar uma solução. 

Consta, no entanto, que tal solução teria sempre de passar pela aceitação do postulado de que 

os orçamentos das Forças Armadas para 2012 e 2013 não poderiam ter qualquer aumento da 

despesa global prevista. Ora qualquer solução com base neste postulado terá sempre de 

passar por uma prévia definição daquilo que mais se terá de sacrificar nas áreas do pessoal, da 

instrução e treino, da manutenção dos equipamentos e infraestruturas e/ou que restrições se 

terão de fazer nas missões, para assim se poderem libertar os recursos financeiros necessários 

ao descongelamento das promoções. Não parece assim difícil de prever que as soluções 

encontradas resultarão possivelmente de compromissos assentes em equilíbrios frágeis, 

necessariamente diferentes para cada ramo das Forças Armadas, e com uma possível 

tendência para descongelamentos faseados. E se for este o caminho seguido, o que 

consideramos não constituir uma solução adequada para pôr cobro a esta aberrante situação, 

espera-se que pelo menos haja o cuidado de a concretizar de forma o mais proporcional 

possível em relação a todo o universo dos militares afectados e dando a devida prioridade 

àqueles que há mais tempo se encontram nessa situação. Se assim não for feito, não temos 

qualquer dúvida em afirmar que isso teria inevitavelmente reflexos muito negativos na coesão 

e disciplina das Forças Armadas.  

É pois nossa convicção que o “colete de forças” orçamental a que as Forças Armadas estão 

submetidas, como aliás vem acontecendo há largos anos, mesmo quando se assistia em 

diversos outros sectores da administração pública a excessivos e descontrolados despesismos, 

alguns até de muito duvidosa utilidade para o bem comum, está presentemente a atingir os 

seus limites de resistência, colocando em sério risco de paralisação importantes capacidades 

militares para o desempenho das missões constitucionalmente cometidas às Forças Armadas.   

Sucessivos Governos têm vindo a afirmar que é necessário reestruturar e reformar as Forças 

Armadas, mas as reformas mais visíveis, para além de algumas válidas excepções, são os 

constantes cortes nos seus efectivos e orçamentos, bem como as progressivas reduções nos 



direitos especiais dos militares, que a própria lei reconhece como justa compensação pela sua 

condição específica. E tudo isto feito normalmente sem obedecer a um qualquer projecto 

minimamente consistente de reestruturação das Forças Armadas ou dos seus Ramos. 

Como diz o General Gabriel Espírito Santo, ex-CEME e ex-CEMGFA, no Editorial da Revista 

Militar de Dezembro de 2011, e passo a citar: “Pensamos ter chegado o tempo, em Portugal, 

para uma profunda reflexão sobre a Instituição Militar na Nação, que saia das continuadas 

reorganizações e adaptações, procurando esconder-se o grande problema de fundo que 

compete aos portugueses discutirem, na sede do poder que os representa que é a Assembleia 

da República. Debate que poderá ser preparado pela Universidade com o apoio do saber feito 

na Instituição Militar” (fim de citação).  

Ou ainda, como diz o General António Martins Barrento, ex-CEME, também em recente artigo 

publicado na Revista Militar (Janeiro de 2012), que passo a citar: “Ninguém contesta ao poder 

político o comandamento da segurança e defesa (desde Clauzewitz que ninguém inteligente 

põe isso em causa), mas reduzir arbitrariamente os meios das Forças Armadas, mais do que 

contestável e significando uma posição arrogante, é um enorme erro” (fim de citação).  

Feito este breve preâmbulo, centremo-nos então na questão do congelamento das 

promoções nas Forças Armadas e analisemos os inconvenientes que resultam dessa decisão 

política. 

Em primeiro lugar, importa desde logo afirmar que esta decisão atenta contra um princípio 

fundamental da organização e funcionamento da instituição militar, que é o princípio da 

hierarquia. O integral respeito por este princípio, numa organização altamente hierarquizada 

como são as Forças Armadas, em que se exige uma perfeita articulação entre os diferentes 

escalões de comando e de execução, torna-se absolutamente indispensável tanto para a 

manutenção dos desejáveis níveis de coesão e de disciplina como, consequentemente, para o 

sucesso das missões. Tal como qualquer outra organização social, a instituição militar não para 

no tempo. Os seus elementos não se mantêm eternamente na instituição e vão deixando de a 

servir quer por imposição de determinadas circunstâncias (passagens à reserva e reforma por 

limites de idade, doença, acidente ou morte) quer por acto voluntário (passagens antecipadas 

à reserva, licenças sem vencimento autorizadas, etc.). Ora os cargos que esses militares 

deixam vagos têm necessariamente que ser preenchidos, o que implica que, se não houver 

promoções, esses ou outros cargos a serem ocupados por militares desse posto terão de ser 

preenchidos por militares do posto inferior. E isto pode gerar dois tipos de inconvenientes: o 

primeiro resulta do facto de, em certos casos, se poderem nomear militares para cargos de 

posto superior que não se submeteram ao escrutínio da promoção por escolha para esse 

posto, o que não garante por isso os desejáveis requisitos de competência dos nomeados para 

a ocupação desses cargos; o segundo inconveniente resulta da hipótese de os preenchimentos 

de cargos por militares de posto inferior poderem gerar subordinações hierárquicas entre 

militares do mesmo posto, o que é por norma uma situação indesejável. 

Em segundo lugar, apontam-se as dificuldades acrescidas para a gestão do pessoal, tanto mais 

acrescidas e de maior gravidade quanto mais tempo se passar nesta situação. De facto, a 

prolongada manutenção desta anomalia vai dando origem, à medida que o tempo passa, a um 

alargamento das bases da pirâmide hierárquica e o consequente estreitamento da sua parte 



superior, obrigando a um crescente recurso às nomeações de militares para a ocupação de 

cargos de posto superior e tornando cada vez mais difícil a gestão quer das necessidades de 

cursos e tirocínios dos militares em cada posto, quer do respeito pelos períodos estabelecidos 

para as comissões de serviço e, consequentemente, provocando a progressiva desarticulação 

de um adequado sistema de rotação nos cargos, indispensável para uma gestão equilibrada 

das carreiras militares. É um dado adquirido que a construção das carreiras militares se deve 

fazer através de uma sucessiva acumulação de saberes e experiências diversificadas dentro das 

respectivas esferas de competências e áreas de especialização. Só assim se aperfeiçoam e 

valorizam os recursos humanos nas Forças Armadas. 

Em terceiro lugar, surge a questão da motivação. Como se pode pensar que a motivação de 

cidadãos, a quem se exige o dever da disponibilidade permanente para o serviço, da 

mobilidade prevista ou imprevista para qualquer parte do mundo, ou ainda da aceitação de 

riscos que, no limite, vão até ao sacrifício da própria vida, se mantem inalterada perante os 

gravosos cortes feitos nas suas remunerações, ainda por cima agravados pela suspensão dos 

seus legítimos direitos de progressão na carreira? Como se pode pensar que estes cidadãos se 

sintam motivados e aceitem sem queixume a sua equiparação a meros funcionários públicos 

que, com todo o respeito que o indispensável trabalho destes nos merece, têm normalmente 

assegurados, sem riscos físicos, um local e um horário de trabalho estáveis? Como se pode 

pensar que estes cidadãos (e infelizmente muitos outros que estão ainda em pior situação) 

não se sintam discriminados perante aqueles seus concidadãos a quem os sacrifícios exigidos 

nesta conjuntura de austeridade não são minimamente comparáveis nem sequer 

proporcionais aos seus? Ficamo-nos aqui pelas perguntas... 

Por fim, e já que falámos em funcionalismo público, importa demostrar que as Forças 

Armadas, mesmo em relação ao funcionalismo público, estão a ser negativamente 

discriminadas em termos de nomeações para cargos dirigentes. Nas Forças Armadas este tipo 

de cargos toma a designação de cargos de comando, direcção e chefia e respeitam 

exclusivamente à categoria de oficiais, em percentagens muito superiores às que se verificam 

no funcionalismo público, conforme iremos demonstrar. 

 Dados estatísticos de 2011 relativos à função pública indicam que existiam, nesse ano, os 

seguintes CARGOS DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

Administração Central …………………………………………………………. 6286 

Administração Local: 

           Presidentes de Câmara Municipal ………………………………… 308 

           Vereadores de Câmara Municipal ………………………………. 1770 

           Presidentes das Assembleias Municipais ………………………. 308 

           Presidentes de Junta de Freguesia ………………………………. 4259 

           Outros cargos dirigentes da Adm. Local ……………………… 2856 

TOTAL ADM. CENTRAL + ADM. LOCAL …………………………………15787  



Embora estes números possam já não ser fidedignos, porque têm vindo a ser reduzidos, em 

obediência a um plano de reduções a concretizar até 2014, o número total de 15.479 cargos 

dirigentes indicado representa cerca de 2,5% do total de funcionários da Administração 

Pública Central e Municipal (que são 638.000, dos quais 508.000 da Adm. Central e 130.000 da 

Adm. Local), não estando aqui incluídos os Gabinetes do Governo (cerca de 1.000 funcionários) 

nem a Assembleia da República (230 deputados mais cerca de 400 funcionários) nem o Sector 

Empresarial do Estado (cerca de 150.000, em 2009), órgãos e situações estas onde 

naturalmente também existem cargos dirigentes. 

Ora acontece que as nomeações para muitos destes cargos dirigentes recai sobre funcionários 

públicos, para os quais na prática essa nomeação corresponde a uma verdadeira promoção, 

na medida em que passam a auferir as remunerações e regalias correspondentes a esses 

cargos e não as que correspondem à sua categoria. Mais gritantes se tornam ainda os casos de 

funcionários públicos nomeados para os Gabinetes dos membros do Governo, os quais ficam 

de facto a vencer pela sua categoria, mas com um substancial acréscimo suplementar cujo 

racional parece ficar ao critério do membro do Governo que os nomeia. 

Então e o que se passa no respeitante aos militares?  

Para melhor se explicar o nosso ponto de vista, tomemos a título de exemplo os números dos 

efectivos de oficiais da Marinha dos quadros permanentes, nas situações de activo e de 

reserva na efectividade do serviço, e quantos são os cargos de comando, direcção e chefia que 

ocupam: 

1) EFECTIVOS DE OFICIAIS QP – Activo e Reserva na efectividade do serviço 

Postos          Quadro do Activo       Adidos, Res. efectiv. e deficits            Efectivos 

ALM ……………………. 1 …………………………………………. 0 …………………………………… 1 

V/ALM ………………… 7 …………………………………………. 7 …………………………………. 14 

C/ALM ………………. 15 ……………………………………….. 16 …………………………………. 31 

CMG ………………….. 92 ……………………………………… 101 ……………………………….. 193 

CFG ………………….  183 ……………………………………….. 55 ……………………………….. 238 

CTEN ……………….. 308 ………………………………………. -18 ……………………………….  290 

SUBALTERNOS …  839 ………………………………………. -98 ……………………………….  741 

TOTAIS …………..  1445 ……………………………………….  63 ………………………………  1508 

 

2) CARGOS DE COMANDO, DIRECÇÃO E CHEFIA 

ALM, V/ALM e C/ALM …………………………….. 46 

CMG ………………………………………………………  137 

CFG ………………………………………………………..  101 

CTEN ………………………………………………………..  85 

SUBALTERNOS …………………………………………. 80  

TOTAL ................................................. 449 

 

3) PERCENTAGEM DE CARGOS DE COMANDO, DIRECÇÃO E CHEFIA EM RELAÇÃO AO 

EFECTIVO DE OFICIAIS QP 

449 : 1508 = 29,8% 



Esta percentagem é, portanto, substancialmente superior à do funcionalismo público, que, 

como atrás vimos é de cerca de 2,5%.  

Ora como os cargos de comando, direcção e chefia não têm remuneração diferente da que 

corresponde ao posto militar estabelecido para esses cargos, quando, em situações 

excepcionais, surge a necessidade de nomear um oficial para um determinado cargo de posto 

superior, sempre foi reconhecido ao oficial (aliás como às demais categorias de militares) o 

direito de passar a receber o vencimento correspondente ao posto estabelecido para esse 

cargo, enquanto se mantiver tal situação de excepção. Poderá, portanto, considerar-se como 

uma situação de certo modo paralela à que atrás se expôs relativamente às nomeações de 

funcionários públicos para cargos dirigentes e outras situações especiais. Só que, na realidade, 

nas Forças Armadas não está actualmente a ser autorizado o pagamento do vencimento pelo 

posto superior, o que configura, quanto a nós, uma situação de flagrante injustiça 

comparativamente ao que nesta matéria se passa na função pública, bem ilustrativa da pouca 

atenção e consideração com que os militares têm vindo a ser tratados.  

A terminar, gostaríamos de deixar claro que o trabalho que vem sendo desenvolvido pela 

AOFA, de que a concretização deste encontro é mais um bom exemplo, não visa a 

confrontação com o poder político, como parece poder contrariamente concluir-se de algumas 

acusações públicas, provindas de entidades relevantes da vida política nacional, de que há 

instrumentalização das APM´s por determinados partidos políticos. Claro que seria muito 

cómodo para um qualquer Governo que a AOFA, ou qualquer outra APM, pudesse ser 

docilmente instrumentalizada pelo partido ou partidos que suportam esse Governo, e aí 

certamente que tal tipo de acusações desapareceria, como que por encanto, da agenda dos 

responsáveis políticos.  

A história da AOFA, para quem a conheça, é bem demonstrativa de que as críticas, 

eventualmente contidas nas suas posições e comunicados, têm sido dirigidas, 

independentemente da sua base partidária, aos sucessivos Governos que têm ocupado o 

poder político executivo no País. Estes é que têm sistematicamente procurado esquecer-se de 

que é direito e dever desta associação, conforme decorre da própria lei, pronunciar-se sobre 

todas as questões que, directa ou indirectamente, respeitem ou afectem o estatuto 

profissional dos militares que representam. E mais grave ainda: também se esquecem 

sistematicamente de que as APM´s deveriam mesmo ser ouvidas e tomar parte nos trabalhos 

que respeitam a propostas de alteração ao referido estatuto profissional, o que só muito 

raramente aconteceu até agora, constituindo assim uma prova inequívoca da desconsideração, 

desconfiança ou até hostilidade com que é encarado o trabalho destas associações. Porém, 

constituindo-se de certa forma como um contrabalanço desta lamentável situação, há a 

registar algumas louváveis aberturas, provindas da Assembleia da República, na concessão de 

audiências à AOFA. 

A AOFA continuará seguramente, mesmo rumando contra ventos e marés, a procurar 

defender firmemente os direitos e o estatuto dos seus associados, em matéria de natureza 

socio-profissional,  E fá-lo-á, no cumprimento da lei e dos seus próprios estatutos, com a 

consciência de que está assim a dar o seu contributo para a defesa da dignidade e motivação 

dos militares em geral e dos oficiais em particular. No entanto, a argumentação necessária a 



tal defesa não pode, como nos parece óbvio, desinserir-se totalmente da sociedade nacional a 

que a instituição militar pertence, porque esta não constitui um sistema isolado e estanque no 

seio daquela. Julgamos que só quem não assimilou verdadeiramente os valores em que 

assenta uma sociedade democrática pode pensar de outra forma.  

Quanto a nós, a luta político-partidária não pode de facto entrar nos “quarteis”, nem deve 

condicionar o comportamento dos militares que se encontram na efectividade do serviço ou 

que representam as APM´s. Contudo, aos militares, não se lhes podem impôr mais restrições 

aos seus direitos de liberdade de expressão, de reunião e de manifestação do que aquelas que 

a lei determina nos termos previstos na nossa Constituição, só porque isso conviria à agenda 

de um qualquer Governo no traçar da sua política de defesa nacional. 

Como Presidente da Assembleia Geral da AOFA, e na linha do que atrás afirmei, mantenho a 

convicção de que a AOFA, de um modo geral, sempre tem procurado ajudar o poder político e 

as Chefias militares no encontro das melhores soluções para os muitos problemas que afectam 

o estatuto socio-profissional dos oficiais e dos militares em geral nos aspectos que a todos são 

comuns. Se há que atribuir culpas por algum clima de conflitualidade que exista, ela não pode 

ser imputada exclusivamente à AOFA, pelo menos enquanto os Governos não procurarem 

cumprir todas as leis aprovadas que regulam a vida profissional dos militares, designadamente 

no que concerne ao estatuto da condição militar e à audição e participação das APM´s nos 

trabalhos que àquela matéria específica respeitam.  

Os militares não podem ser considerados como cidadãos de segunda linha. Têm deveres 

próprios acrescidos aos do cidadão comum, bem como restrições próprias em termos de 

direitos e liberdades, o que justifica a existência de um ajustado quadro de direitos 

compensatórios que não deve ser menosprezado, como tem vindo a acontecer. Continuando-

se nesta desmotivante linha de acção, a somar a uma muito provável degradação progressiva 

da qualidade e eficiência dos equipamentos militares, quer pela crescente obsolescência de 

alguns deles, quer por falta de efectivos devidamente instruídos e treinados e de meios 

materiais suficientes para assegurar a sustentabilidade da sua operação e manutenção, 

chegaremos rapidamente a um ponto em que se, de repente, o País precisar de exigir mais das 

suas Forças Armadas, chegará à inevitável conclusão de que não há capacidade para o fazer e, 

como sempre, mesmo que os militares “façam das tripas coração” na tentativa de cumprirem 

o melhor possível as missões que lhes forem exigidas, ninguém mais será responsabilizado 

pelo seu possível insucesso a não ser os próprios militares. 

Contrariando o que diz o lema inscrito em lugar de destaque a bordo dos navios de guerra - “A 

PÁTRIA HONRAI QUE A PÁTRIA VOS CONTEMPLA” - infelizmente a Pátria portuguesa nem 

sempre contempla todos aqueles que verdadeiramente a honram. 

Disse. 

Lisboa, 28 de Março de 2012 

José Manuel Castanho Paes 

             (Alm. Ref.)               


