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O ATAQUE À CONDIÇÃO MILITAR 

 

Em primeiro lugar, desejava saudar a presença de todos os camaradas, que entenderam 

por bem responder à chamada da AOFA para debater, hoje e aqui, alguns dos sérios 

problemas que se levantam, actualmente, aos Militares e aos Oficiais das Forças 

Armadas. 

Com efeito, as questões relacionadas com a Saúde, com o apoio social e com o novo 

EMFAR, entre outras, cujo tratamento condiciona decisivamente a prontidão para o 

serviço e a progressão das carreiras do pessoal nas situações do serviço activo e da 

reserva, constituem-se como assuntos de enorme relevância para todos, que obriga a 

uma incontornável reflexão e conveniente debate. 

 

O difícil situação económica e orçamental que o país atravessa tem estado na origem de 

sucessivas medidas que têm afectado, de um modo geral, toda a sociedade portuguesa, 

fazendo-se sentir, contudo, de uma forma particularmente gravosa, nas condições de 

trabalho e nas retribuições dos agentes e funcionários do Estado, e dos reformados, em 

geral.  

 

Neste quadro, os Militares, estando integrados na administração directa do Estado, têm 

sido tratados, neste processo, como normais funcionários públicos, realidade que tem 

dado origem a uma progressiva desmotivação de quadros e tropas, com custos 

potenciais nos níveis de aptidão para o serviço. 

 

Na realidade, as características específicas da Instituição Militar e o tipo de actividade 

desenvolvida por aqueles que nela servem não têm semelhanças com quaisquer outras 

instituições ou actividades profissionais, seja do sector público ou do privado, pelo que 

o actual poder político ao tratar como igual, o que é diferente, tem revelado, para além 

de uma consistente falta de preparação para as questões da Defesa Nacional, uma 

insuspeita vontade, no sentido de descaracterizar a vertente institucional das FA, 

tentando reduzi-las á sua mera funcionalização e conveniente governamentalização. 

 

Contudo, as leis da República são suficientemente explícitas no que concerne à 

definição dos direitos dos militares, como contraponto aos deveres e restrições a que 

estão sujeitos, e que os diferenciam inequivocamente, neste capítulo, dos restantes 

cidadãos. 

 

Reflectindo sobre alguns desses elementos diferenciadores, de destacar que, 

seguramente, o mais relevante está na base da própria condição militar, plasmada na 

respectiva Lei (11/89), que atribui aos militares o dever da integral e permanente 

disponibilidade para a defesa da Pátria, e para a garantia da sua liberdade e 

independência, se necessário …com o sacrifício da sua própria vida. 
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Mas a lei, igualmente, obriga os militares à sujeição dos riscos inerentes ao 

cumprimento das missões atribuídas, à total disponibilidade para o serviço, bem como à 

restrição do exercício de alguns direitos e liberdades fundamentais, casos das limitações 

dos direitos de expressão, reunião, associação e petição colectiva, a par de uma 

capacidade eleitoral passiva. 

 

Como forma de atenuar as restrições impostas, são consagrados, aos militares das 

FA, direitos bem definidos nos campos da segurança social e da assistência. Neste 

âmbito, encontra-se regulada a garantia aos militares e às suas famílias de um sistema 

de assistência e protecção, abrangendo as pensões de reforma, de sobrevivência e de 

preço de sangue, bem como os subsídios de invalidez e outras formas de segurança, 

incluindo a assistência médico sanitária e o apoio social. 

 

Contudo, é neste domínio, que assenta uma parte substantiva do actual sentimento de 

frustração e de reconhecida desmotivação, dos militares, traduzidos num deficiente 

apoio na área dos cuidados de saúde, e na progressiva desconstrução da actividade da 

acção social complementar, que o IASFA deveria desenvolver. 

 

No primeiro caso, como resultado duma fusão dos hospitais dos Ramos, mal 

concepcionada, e pior conduzida e implementada, desmantelando, irremediavelmente, 

capacidades médicas e cirúrgicas com saberes acumulados ao longo de dezenas de anos 

e de reconhecido prestígio e qualidade, com flagrante prejuízo para toda a família 

militar, bem como para os deficientes das FA. 

 

No segundo, pela asfixia orçamental a que o IASFA tem sido sujeito, a par das gravosas 

limitações impostas pela tutela ao seu funcionamento, pondo em causa, de forma 

evidente, a eficácia da acção, que seria suposto garantir na promoção da acção social 

complementar aos seus associados. 

 

Para culminar, o actual governo acaba, recentemente, por formalizar uma progressiva 

exclusão dos cônjuges dos militares do sistema de assistência na doença (ADM), ao 

legislar a respectiva taxação, ao arrepio dos direitos e princípios consignados em Lei. 

Mas não tem sido, apenas, nestas vertentes que os militares têm vindo a acumular um 

legítimo capital de queixa, devendo-se incluir as pesadas e injustas penalizações para 

aqueles que se encontram no serviço activo, nomeadamente nas alterações das 

condições e suspensão da passagem à situação de reserva, na progressão na carreira e 

noutras significativas alterações, segundo tudo indica, agora, plasmadas no novo 

EMFAR. 

 

Também, no actual quadro de cortes nas retribuições e na eliminação de compensações 

atribuídas pela sua condição de militares, é legítimo que estes se preocupem com o 

futuro, ou seja, com a situação de reforma e com a pensão às quais têm direito. Esta não 

é mais do que uma retribuição resultante dos descontos efetuados durante uma carreira 
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normalmente longa, e que não pode deixar de ter em conta as restrições a que 

legalmente estiveram sujeitos, bem como as difíceis condições em que serviram o País. 

 

Contudo, esta realidade não terá sido suficiente para impedir que o complemento de 

pensão de reforma tenha sido posto em causa, que as incertezas em relação à assistência 

na doença e ao apoio social complementar tenham vindo a aumentar. 

 

Por outro lado, na culminação de um continuado processo persecutório a que os 

militares têm sido sujeitos, o respectivo Fundo de Pensões foi extinto, sem quaisquer 

respeito pelas expectativas dos seus subscritores, nem dos compromissos assumidos 

pelo Estado, no momento da sua criação, ao mesmo tempo que alterações recentes na 

Lei que regula a segurança social irão penalizar fortemente, no futuro próximo, os 

militares inscritos no sistema de aposentação. 

 

Os Militares, em todos os momentos marcantes da história de Portugal sempre foram 

parte integrante de um todo nacional, dando expressão ao sentido e à vontade colectiva 

do povo português, e por via disso, nunca pretenderão ser colocados num plano acima 

ou à parte dos seus concidadãos.  

 

Contudo, por virtude dos deveres específicos e das restrições a que estão sujeitos, 

desenvolvem uma acção que não tem paralelo com qualquer outra actividade, não 

podendo, assim, ser incluídos em universos de outros sectores profissionais, onde, 

artificialmente, o poder político, não raras vezes, os pretendem situar.~ 

 

Camaradas, é esta desvalorização a que nos remeteram, esta potencial irrelevância a 

que nos querem conduzir, que a todos afecta, estejam na situação do serviço activo, na 

reserva ou reforma, com a passividade de muitos, e com o aparente consentimento 

acrítico de outros, cuja palavra institucional se não se consegue ouvir, por omissão ou 

por convicção. 

 

São algumas destas questões que hoje nos propusemos, debater nesta sala, procurando 

encontrar propostas que possam ser ouvidas por quem de direito, que vinquem a nossa 

discordância em relação às políticas que vêm sendo seguidas, e que possam mostrar a 

todos aqueles que, hoje, não puderam, ou que entenderam não estar presentes, que ainda 

há muitos que continuam atentos, preocupados e que continuam a pugnar pelos direitos 

e pela dignidade, de todos, enquanto militares e cidadãos. 
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