
A descaracterização e “funcionalização” da Condição Militar 
 
1º ataque em 1993 – Governo PSD – PM Aníbal Cavaco Silva 
 
A convergência do sistema de pensões dos funcionários públicos, a Caixa 
Geral de Aposentações (CGA), para o regime aplicável à generalidade dos 
restantes trabalhadores teve início em 1993. Foi então estabelecido que os 
subscritores da CGA inscritos a partir de 1 de Setembro desse ano teriam a 
sua pensão calculada de acordo com as regras vigentes no Regime Geral de 
Segurança Social. 
 
2º ataque 2005/2011 – Governo PS – PM José Sócrates 
 
Em 2005, o processo de convergência conheceu uma aceleração e 
estendeu-se aos funcionários inscritos antes de Setembro de 1993. 
 
• Decreto-Lei n.º 166/2005 – Alterações ao EMFAR Reserva/Reforma 

• Decreto-Lei n.º 167/2005 - Criação da ADM 

• Lei 4/2007 – Lei de Bases da Segurança Social 

• Lei 12-A/2008 - Regimes de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas 

• Lei 4/2009 – Regime protecção social convergente - abrange 

apenas os trabalhadores admitidos na AP até 31 de dezembro de 

2005 

• Lei 110/2009 - Código dos Regimes Contributivos do Sistema 

Previdencial de Segurança Social - Código Contributivo 

• Decreto-Lei 50/2009 – Alteração ao SCM 

• Decreto-Lei 296/2009 – Novo sistema retributivo/Despesas 

representação 

 
3º ataque 2011/2014 – Governo PSD/CDS – PM Pedro Passos Coelho 

 

• Lei 35/2014 – Lei geral trabalho funções públicas 

• Revisão LDN, LOBOFA, EMGFA, Ramos, Estatuto Condição Militar, 

EMFAR 

• Reforma Defesa 2020 

http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=511
http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=511


Relembremos o essencial da Condição Militar: 

- artigo 2.º da Lei 11/89, de 1 de Junho – Bases gerais do estatuto 
da condição Militar. 
 

• Subordinação ao interesse nacional; 

• Permanente disponibilidade para lutar em defesa da Pátria, se 

necessário com o sacrifício da própria vida; 

• Permanente disponibilidade para o serviço ainda que com 

sacrifício dos interesses pessoais; 

• Restrição, constitucionalmente prevista, do exercício de alguns 

direitos e liberdades 

 

A Condição Militar é receber uma guia de marcha sem que ninguém 
te pergunte se és casado, se tens família, se tens filhos que precisam 
de cuidados especiais. Recebes a ordem e marchas para o destino. 
 
Para que o Senhor MDN e o Sr. Primeiro-ministro saibam o que 
significa a Condição Militar, quero, perante todos vós, na qualidade 
de minhas testemunhas, renovar o voto Militar que fiz há 30 anos: 
 
«Juro, como português e como militar, guardar e fazer 

guardar a Constituição e as leis da República, servir as 

Forças Armadas e cumprir os deveres militares. 

Juro, defender a minha Pátria e estar sempre pronto a lutar 

pela sua liberdade e independência, mesmo com o sacrifício 

da própria vida.» 



 
O relatório da ONU do ano passado, baseado em dados portugueses e 
enviados pela UNICEF, afirmava que “28,6% das crianças 
portuguesas estavam, em 2011, em risco de pobreza” e que “muitas 
não tinham acesso aos mínimos da alimentação, educação e proteção 
social”. 
 
Notícia de 20Nov14 - Estudo de Caracterização da Pobreza e 
Insegurança Alimentar revela que 12% das famílias estão numa 
situação de insegurança alimentar, que pode implicar fome. 
Mónica Truninger - investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa 
 
Notícia de 19Nov14 - No Hospital Amadora-Sintra um elemento do 
conselho de administração questionou um médico sobre a solução 
mais económica para um doente: “colocar uma prótese ou fazer a 
amputação de uma perna”. 
 
Este não é seguramente o País que jurámos defender, se 
necessário com a própria vida. 
 
Perante uma sociedade Portuguesa desprovida de valores, num país 
que “transpira” Euros, onde muitos opinam sobre todos os assuntos 
de forma enganadora e amoral, as FA têm vindo a ser caracterizadas 
como uma organização dispendiosa, de utilidade duvidosa e para a 
qual o governo não antevê nenhum futuro histórico. 
 
Senhor Ministro, as FA não se fazem por decreto-lei nem 
podem ser contratadas por concurso público! 
As FA não existem porque os Militares o querem. Existem porque o 
Estado Português, governado por políticos eleitos pelo Povo, assim o 
decidiu e acabam quando esse mesmo Estado e esses mesmos 
políticos, eleitos pelo Povo assim o quiserem. 
A certeza é que se chegarmos a este ponto, a defesa da soberania 
assegurada pelas FA, terá que passar a ser garantida por outras 
quaisquer organizações, provavelmente de gente amiga do mundo 
dos negócios e o Povo, terá que pagar seguramente muito mais 
impostos do que o 1% do PIB que hoje custam as Forças Armadas. 
 
Senhor Ministro, o reconhecimento público aos que tudo deram em 
nome da Pátria não é compatível com o estatuto de “trabalhador que 
exerce funções públicas.” 
 
Face a tudo o que está a acontecer chegou a hora de colocarmos um 
ponto final no “estado a que deixámos chegar isto.” 
 
Se queremos inverter este ciclo de miserabilidade, o único caminho é 
reforçarmos as Associações socioprofissionais de Militares, dando-lhes 



a força necessária para que possam proferir um discurso prático e 
objectivo que os Chefes Militares já não podem, ou não querem ter, 
motivados pelo “dever de lealdade” que a tutela política lhes impõe. 
 
O futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e a manutenção 
da identidade histórica de Portugal está nas nossas mãos. 
 
Para finalizar recordemos algumas palavras de 1968, que continuam 
tão actuais hoje como naquela época: 
 
Howard Zinn, Disobedience and Democracy: Nine Falacies on Law and 
Order, South End Press, 1968. 
 
“A desobediência civil não é o nosso problema. O nosso 
problema é a obediência civil. O nosso problema é que 
pessoas por todo o mundo têm obedecido às ordens de 
líderes e milhões têm morrido por causa dessa obediência. 
O nosso problema é que as pessoas são obedientes por 
todo o mundo face à pobreza, fome, estupidez, guerra e 
crueldade. O nosso problema é que as pessoas são 
obedientes enquanto as cadeias se enchem de pequenos 
ladrões e os grandes ladrões governam o país. É esse o 
nosso problema.” 
 
 
ISCTE, 22 de Novembro 
Mário Ramos 


