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FINALIDADE 

Desde a sua constituição em janeiro de 2015, o Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente (GREI) tem vindo a desenvolver, no quadro dos seus estatutos, 

diversas iniciativas sobre temas da segurança, da defesa e das Forças 

Armadas (FFAA). 

Para situar e explicar este trabalho, convém começar por referir as 

realizações do GREI que o precederam: 

(1). Em 2015, elaborou e disponibilizou na sua página (na net) o breve 

estudo “A Defesa Nacional e as Forças Armadas na atualidade”; 

(2). Em 2017, publicou o livro FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS. A 

complexidade dos desafios e a condição militar; 

(3). Em 2018, promoveu, com a colaboração da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa (FDUL) e o alto patrocínio do Presidente da 

República (PR) e Comandante Supremo das FFAA1, o Seminário - A 

Segurança, a Defesa Nacional e as Forças Armadas. Um debate 

indispensável;  

(4). Em 2019, publicou em livro Uma reflexão sobre os temas abordados 

no Seminário; 

(5). Em 2021, editou o livro A Reforma da Estrutura Superior das Forças 

Armadas – Um processo apressado e sem propósito entendível. 

Em 2020, à margem destas iniciativas públicas, o GREI dirigiu uma carta ao 

PR2, na qual expressou a apreensão dos associados pela crescente 

degradação da capacidade operacional das FFAA e as possíveis 

consequências. 

 
1 Participaram neste evento o Doutor José Pacheco Pereira, o Professor Jorge Loureiro 

de Miranda, a Professora Helena Carreiras, o Professor Jaime Nogueira Pinto, o 
Doutor Ângelo Correia e o Professor Nuno Severiano Teixeira e, também, os 
Deputados, da CDN da AR, Costa Neves (PSD), Júlio Miranda Calha (PS), João 
Fragoso Rebelo (CDS) e Jorge Machado (PCP). O deputado João Vasconcelos (BE) 
não chegou a estar presente por impedimento de última da hora relacionado com 
a sua atividade parlamentar. Na altura, o PAG do GREI, General José Luiz Pinto 
Ramalho, sublinhou que a presença do PR na sessão de encerramento constituía 
um estímulo bastante para que o GREI prosseguisse com outras iniciativas no 
quadro da intervenção cívica e da cidadania. 

2 Vide livro do GREI “A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas – Um 
processo apressado e sem propósito entendível”, pp. 37-47. 
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Na carta-resposta3 o PR partilhou essas preocupações e considerou 

«benévola» a análise feita sobre o ambiente de segurança, porque a situação 

seria no seu entendimento «ainda mais complexa e exigente» do que aquela 

que havia sido traçada. 

E afirmou que «o que importa é não renunciar, não desistir, não abdicar, mas 

tudo fazer para ir apoiando os passos dados e ir exigindo mais passos e mais 

lestos». 

A leitura presidencial das dificuldades que as FFAA enfrentam no plano dos 

efetivos, do equipamento, dos estatutos, do regime de saúde e de apoio e 

integração social é muito clara e nítida; assim como as referências ao facto 

de que os «constrangimentos orçamentais […] continuam a ser óbices de 

tomo» ao encontro de soluções consistentes e sustentáveis.  

Em artigo de opinião publicado no semanário Expresso, em 29 de fevereiro 

de 2020, Ângela Silva e Vítor Matos4 afirmavam que o PR «alimentava a 

expectativa» de que as FFAA viessem a constituir uma prioridade do Governo 

nesse ano. E referiam que o Comandante Supremo tinha dado dois sinais 

claros nesse sentido: 

− Em agosto de 2019, ao promulgar o novo estatuto remuneratório dos 

magistrados judiciais, tinha alertado para «o acentuar da desigualdade 

de tratamento em relação a outras carreiras com evidentes afinidades, 

nomeadamente a das Forças Armadas e as das forças de segurança»; 

− Em setembro de 2019, ao discursar no Dia do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, tinha considerado «essencial que o Governo que 

[saísse] das eleições de outubro [concretizasse] os passos esboçados 

e que se [impunham] em matéria militar»; e salientou «a importância 

de [que fossem proporcionadas] as condições indispensáveis às Forças 

Armadas, com mais efetivos e mais adequado estatuto às missões que 

desempenham». 

E os articulistas concluíam: «o que Marcelo lhes pede [ao GREI] é que 

aguentem». 

São questões que, naturalmente, requerem a atenção do Executivo e dos 

restantes órgãos do Estado responsáveis pela segurança e Defesa Nacional.   

Em finais de 2020, perante as mudanças profundas que estavam a ocorrer 

nos contextos em que se insere a Defesa Nacional, sem resposta institucional 

oportuna, o GREI propôs-se promover um seminário semelhante ao realizado 

em 2018. Esta ideia foi bem acolhida pelo PR. 

 
3 Ibidem pp. 48-53. 
4 Ibidem pp. 64-66. 
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Nos primeiros dias de fevereiro de 2021, o GREI iniciou os estudos 

preparatórios (e enquadradores) de uma tal iniciativa e onde a “revisão do 

conceito estratégico de Defesa Nacional” (CEDN), as “políticas públicas do 

serviço militar em Portugal” e o “Estatuto dos Militares das Forças Armadas e 

a condição militar” seriam as temáticas de fundo a tratar.  

Poucos dias depois surgiu a notícia – inesperada, vaga e imprecisa, de que 

alguns partidos políticos (e, porventura, o Governo) tencionavam proceder a 

uma «reforma da estrutura superior das FFAA». E, nestas circunstâncias, foi 

sugerido ao GREI que acrescentasse um quarto tema aos três já escolhidos. 

A reforma, como é sabido, veio a ser elaborada e executada com grande 

celeridade, num ambiente marcado por controvérsias e pela emergência de 

inúmeros casos e efeitos secundários, com implicações imediatas e a prazo.  

Por isso, o GREI já no princípio deste ano decidiu introduzir um quinto tema 

– tido como de reflexão – que facilitasse a integração das questões abordadas 

no panorama mais vasto e geral da Defesa Nacional e das FFAA. 

Os cinco textos reunidos neste livro que agora se apresenta sob o título “As 

FFAA e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões”, 

constituem, pois, a base programática (e enquadradora) do Seminário que o 

GREI prevê, então, poder realizar na próxima Primavera, assim a evolução 

da pandemia o permita. 

 

 

 

 

 

*** * *** 
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INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas na defesa nacional e nas Forças Armadas (FFAA) 

nos últimos três anos justificam que se revejam abordagens anteriores; se 

examinem novos problemas; e que se faça uma reflexão sobre a evolução 

dos acontecimentos. 

Para colocar em perspetiva os temas aqui analisados, convém começar por 

resumir um conjunto de noções que foram abordadas no Seminário 

promovido pelo Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) em 

2018, com a colaboração da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Destacamos as seguintes: 

− A defesa nacional é uma atividade: «necessária e exclusiva do Estado; 

que o Estado pode assumir em conjunto com outros Estados; plural, 

embora centrada na defesa militar; permanente e dirigida pelos órgãos 

estatais competentes; juridicamente vinculada, também, pelos 

princípios de direito internacional e pelas convenções internacionais»; 

− Trata-se de «matéria respeitante à própria estrutura do Estado» que 

não tem tanto a ver com «uma conceção específica de defesa nacional 

quanto uma conceção do sistema político e de direitos fundamentais»; 

− Todos os Estados modernos partilham o princípio comum de que as 

forças armadas são uma «instituição nacional e uma das dimensões da 

Instituição Estado»; e «salvo uma ou outra exceção, todos os Estados 

presentes na comunidade internacional possuem forças armadas, com 

ou sem esse nome»;  

− Todas as Constituições portuguesas, desde 1822, dedicaram relevo às 

Forças Armadas, em capítulo ou título próprio, sob as epígrafes Força 

Militar, Força Armada, Da defesa nacional, Forças Armadas e Defesa 

Nacional (que a Constituição de 1976 consagra, desde a revisão de 

1982, sob o Título X); 

− Cabe «àquilo que se vem chamando Constituição de Defesa […] um 

papel central no enquadramento das Forças Armadas e da defesa 

nacional», a par da «Constituição Económica, da Constituição do 

Trabalho, […] entre outras»; e é «numa perspetiva de unidade global 

que deve ser entendida». 
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Não obstante a homogeneidade e estabilidade do conjunto de princípios 

constitucionais sobre a defesa nacional, esta tem vindo a passar por 

profundas mudanças. A maior parte delas resultou das opções políticas de 

vários governos e da forma como se adaptaram às transformações ou 

tendências emergentes no País e no mundo.  

Decorridos mais de três anos sobre o Seminário, o «espectro da falência» das 

Forças Armadas (FFAA) acentuou-se e o número de opções disponíveis é 

agora menor. 

No âmbito alargado da defesa nacional, a situação da componente militar 

parece ser, em termos comparativos, mais problemática do que a existente 

em qualquer das componentes não militares (apesar de também se 

verificarem problemas e desigualdades entre setores dessas componentes). 

É conhecido que as capacidades militares das FFAA (envolvendo «doutrina, 

organização, treino, material, liderança, pessoal, infraestruturas e 

interoperabilidade») se encontram reduzidas face ao que deveriam ser, 

atento o referencial estabelecido no sistema de forças (SF) em vigor (cuja 

configuração base data de 1998). 

Esta situação resulta de um progressivo processo de decadência, que 

começou em finais da última década de 2000 e se agravou com a reforma 

realizada em 2013 e, muito provavelmente, com a de 2021 (cujos efeitos 

ainda não são completamente conhecidos).  

Já foi dito que essas reformas, designadamente esta última, foi executada 

com grande celeridade e decorreram sem os habituais estudos de base e 

períodos de debate (que sempre tinham envolvido os estados-maiores). O 

novo método foi recebido com contrariedade pela maioria dos destinatários 

nos ramos das FFAA, pouco recetivos a iniciativas que lhes pareciam pouco 

fundamentadas, inoportunas ou mesmo contraproducentes.  

A reforma de 2021, em particular, foi marcada por divisões, polémicas 

abertas e tentativas de desacreditar todos aqueles que contestaram o 

caminho seguido (incluindo dois antigos Presidentes da República e todos os 

antigos CEMGFA e CEM, apenas com uma exceção). De algum modo, este 

processo estabeleceu o precedente para um novo conceito de liderança das 

FFAA, quer a nível político quer militar.  

Por outro lado, a reforma de 2021 veio expor a enorme crise que grassa na 

defesa nacional e nas FFAA. Uma crise profunda que abarca todos os seus 

domínios (dos humanos e financeiros aos materiais e tangíveis) e que agora 

começa a atingir os padrões, os valores, as referências, o reconhecimento e 

a identidade militares (recompostas em finais de 1975). Uma crise que está 

a atingir a essência da própria condição militar, já muito desvirtuada como 

conceito e como prática. 



As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

10 

Na aparência dos acontecimentos, fica a sensação de que o poder político 

pode estar a subestimar a complexidade da situação na defesa nacional e nas 

FFAA.  

Importa, por isso, proceder a uma averiguação de temas que neste momento 

são decisivos para as FFAA, designadamente: a definição das prioridades do 

Estado em matéria de defesa (claramente desatualizadas); e a avaliação das 

questões estatutárias dos militares (e os evidentes indícios de descalabro que 

se observam no recrutamento e na retenção do pessoal, entre outros 

setores).   

Tendo em atenção a natureza dos problemas observados e a situação crítica 

de um conjunto relevante de questões decidimos retomar o assunto e 

compilar o seu tratamento em cinco documentos autonomizados. Os títulos 

atribuídos dão uma ideia da substância dos respetivos conteúdos: 

(1). A reforma (da estrutura superior das FFAA), o GREI e uma solução 

de razoabilidade; 

(2). O CEDN (conceito estratégico de defesa nacional), algumas 

reflexões e preocupações relativas à sua elaboração; 

(3). O EMFAR (Estatuto dos Militares das FFAA) e a Condição Militar; 

(4). As Políticas Públicas do Serviço Militar em Portugal; 

(5). O declínio do sistema de defesa nacional e das Forças Armadas – 

Reflexões.  

Os cinco documentos são abreviadamente designados pela ordem numérica 

indicada.  

Em complemento do que foi mencionado na Finalidade convém acrescentar 

algumas considerações importantes:  

(1). A apreciação da reforma da estrutura superior das FFAA é 

justificada pela conveniência de retirar lições acerca do processo e 

pela necessidade de lidar com os efeitos sistémicos que lhe estão 

associados;  

(2). A elaboração do CEDN visa rever, dentro do ciclo normal de 

planeamento, o documento de 2013 que se encontra desatualizado;  

(3). A observação da aplicação do EMFAR e da condição militar é urgente 

porque o conteúdo real dos especiais direitos consagrados na lei 

aos Militares tem vindo a ser progressivamente esvaziado e de certo 

modo, até, adulterado; 
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(4). A avaliação das Políticas Públicas do Serviço Militar é oportuna 

porque os principais requisitos associados à profissionalização do 

serviço militar (em tempo de paz) não têm sido cumpridos, nem 

tão pouco ajustados em função da evolução das circunstâncias, e 

perante uma notável ausência de intervenção política neste âmbito; 

(5). A reflexão sobre o declínio do sistema de defesa nacional e das FFAA 

parece importante porque os principais problemas que afetam o 

setor continuam sem resolução e não parece existir plena 

consciência das vulnerabilidades (e dos riscos) que essa situação 

comporta. 

É altura de apresentar a estrutura organizadora do livro, enunciar e classificar 

os textos produzidos, e referir como se inserem no todo.  

O livro está dividido em três partes: 

− A Parte I centra-se no livro editado pelo GREI, em novembro de 2021, 

sob o título: A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas – 

Um processo apressado e sem propósito entendível (e em 

desenvolvimentos subsequentes); 

− A Parte II reúne os quatros documentos (de caráter objetivo) 

elaborados pelo GREI e referidos à presente data; 

− A Parte III resume-se ao quinto documento (de natureza reflexiva) 

elaborado pelo GREI em dezembro de 2021. 

Convém examinar os seus aspetos essenciais. 

PARTE I  

A Parte I aborda a reforma da estrutura superior das FFAA, anunciada pelo 

Ministro da Defesa Nacional, em 17 de fevereiro de 2021. 

O GREI acompanhou o processo a partir dessa data e até à promulgação da 

Lei da Defesa Nacional (LDN) e da Lei Orgânica de Bases de Organização das 

FFAA (LOBOFA), em 03 de agosto de 2021.  

Perante o enorme volume de documentos disponíveis na altura, embora 

dispersos, o GREI decidiu reuni-los em livro, delimitado ao período de 17 de 

fevereiro a 03 de agosto. 

Afigurou-se que esse registo permitiria preservar informação importante para 

consulta futura e poderia ajudar a compreender a forma como a reforma foi 

concebida e executada. 
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O livro, com o título acima indicado, foi apresentado ao público em 10 de 

novembro de 2021. 

A sessão de lançamento teve uma importante expressão e os acontecimentos 

que se seguiram nos meses seguintes foram significativos. Vale a pena 

recordar os seguintes:  

− As intervenções proferidas na cerimónia de divulgação do livro; 

− As reações suscitadas pelo seu conteúdo na comunicação social; 

− O modo como as atribuições conferidas pela nova LDN e LOBOFA 

começaram a ser exercidas; 

− O enviesamento e o ruido presentes; 

− A avaliação da reforma pelas pessoas comuns e vários articulistas. 

PARTE II 

A Parte II integra os quatro documentos elaborados pelo GREI ao longo do 

segundo semestre de 2021, sobre questões relacionadas com a organização, 

os efetivos, o equipamento, o estatuto, a condição militar, o regime de saúde 

e o apoio e integração social das FFAA.  

Estas questões têm merecido a atenção e referência pública do PR e 

Comandante Supremo das FFAA. 

Documento 1 – A reforma e uma solução de razoabilidade  

O GREI manifestou, em diversas ocasiões, a sua preocupação e discordância 

em relação ao método e aos procedimentos adotados na condução da reforma 

(pelo Governo, AR e parte dos partidos políticos).  

Porém, nunca contestou a reforma no plano dos princípios de mudança e 

desenvolvimento organizacional das FFAA. Aliás, nem dispunha de 

informação suficiente para o fazer, porque não foi divulgado qualquer estudo 

base (que tivesse sido feito) acerca das implicações da reforma nas várias 

dimensões das FFAA, a curto e a longo prazo.  

É conhecido que o processo de reforma não correu bem, mas não vale a pena 

repeti-lo. Interessa mais salientar que o GREI tentou contribuir para o 

encontro de uma «solução de razoabilidade» em que todos os intervenientes 

– políticos e militares - pudessem convergir e cooperar. 

Parece conveniente recordar o conceito e o sentido dessa solução porque ela 

constitui o ponto de partida para as análises desenvolvidas nos Documentos 

2, 3 e 4. 
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Documento 2 – O CEDN, algumas reflexões e preocupações relativas à sua 

elaboração  

Aborda os seguintes temas: 

− A natureza, as componentes, o âmbito, a direção e a condução da 

política de defesa nacional; 

− A lógica que presidiu à elaboração dos CEDN em 1985, 1994 e 

2003; 

− As consequências do CEDN de 2013 (designadamente nos conceitos 

estratégicos de defesa e militares; nos objetivos permanentes e 

conjunturais do interesse nacional; na sua consecução pelas várias 

estratégias gerais, político/diplomática, económica, militar e 

psicológica/valores; na sua ação nos espaços de aplicação do poder 

nacional; na coordenação interministerial das diversas ações 

estratégicas);  

− O papel instrumental do CEDN de 2013 na reforma designada 

«Defesa 2020» e as suas consequências; 

− A extinção do Conselho Nacional do Planeamento Civil de 

Emergência (CNPCE); 

−  A necessidade de o CEDN ser entendido como um documento útil e 

orientador da ação estratégica total do Estado.  

Documento 3 – O EMFAR e a Condição Militar 

Aborda os seguintes temas: 

− A definição das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, o 

Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) e a sua íntima 

e complementar relação; 

− A Segurança na Saúde, a Proteção Social e a Assistência na Doença 

aos Militares (ADM); a eventual integração da ADM no Sistema de 

Saúde Militar; e a auditoria do Tribunal de Contas à ADM;  

− Os fatores reguladores de carreira e as implicações dos atrasos nas 

promoções; a desvalorização do sistema remuneratório dos 

militares relativamente a outras profissões da administração 

pública;  

− O desequilíbrio entre os deveres e os especiais direitos inerentes à 

condição militar e a criação de um organismo independente 

encarregue de acompanhar a aplicação da condição militar. 
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Documento 4 – As Políticas Públicas do Serviço Militar em Portugal 

Aborda os seguintes temas:  

− A desconstitucionalização em 1999 da prestação de serviço militar 

obrigatório em tempo de paz, e a adoção em 2004 de um modelo 

de prestação de serviço assente num regime de voluntariado e 

contrato; 

− A reflexão levada a cabo em alguns países quanto à adequação dos 

respetivos modelos de recrutamento e prestação de serviço militar 

perante a evolução dos quadros geopolíticos e estratégicos 

mundiais; e o abandono dos modelos de voluntariado e 

profissionalismo militar por países que os tinham adotado; 

− A importância da prestação de um Serviço Militar Nacional, como 

um Dever e um Direito de cidadania e de consciência cívica 

− A indispensabilidade da realização de um debate alargado sobre um 

modelo de serviço militar nacional, que não se limitasse à mera 

importação de modelos estrangeiros. 

PARTE III 

A Parte III desenvolve uma reflexão sobre a defesa nacional e as FFAA, num 

ambiente de profunda mudança no contexto internacional e nacional. E, nesse 

quadro de crescente complexidade, alerta para a necessidade de ultrapassar 

impasses recentes e antigos. 

Documento 5 - O declínio do sistema de defesa nacional e das Forças Armadas 

Aborda os seguintes temas:  

− A situação da defesa nacional e das FFAA; as mudanças e a capacidade 

de resposta do sistema;   

− A atitude perante as mudanças no contexto; a perceção da realidade; 

a reforma «Defesa 2020»; a reforma da estrutura superior das FFAA; 

− A política de defesa nacional; a evolução do CEDN e a próxima revisão; 

as atribuições e as reformas no Ministério da Defesa Nacional; um 

futuro para a defesa nacional e as FFAA. 

Nota de fecho 

Terminamos o livro com uma nota de fecho que acrescenta algumas 

considerações ao Documento 5 e, desse modo, alarga, diversifica e carateriza 

melhor a realidade nas FFAA no início de 2022.  
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A REFORMA E O LIVRO QUE O GREI DEU AO PRELO 

O processo da reforma da estrutura superior das FFAA (reforma) foi uma 

matéria em que o GREI se envolveu com grande determinação e 

pragmatismo, estudando e acompanhando o seu desenvolvimento, causas e 

repercussões, praticamente desde o momento em que o MDN, em 17 de 

fevereiro de 2021, anunciou a intenção de o prosseguir e, publicamente, deu 

a conhecer as razões e as linhas gerais em que assentaria.  

O envolvimento do GREI em todo o processo foi tão abrangente e profundo 

que a partir da data em que a LDN e a LOBOFA - as duas leis que lhe dão 

corpo e forma, foram promulgadas pelo PR, em 03/08/2021- que se entendeu 

reunir em livro um conjunto alargado de documentos, de estudos, de artigos 

de opinião, de relatos, de textos e de apontamentos com o objetivo  de 

contribuir, no fundo, para o mapeamento, informação, divulgação e partilha 

de conteúdos que se consideraram úteis a uma melhor compreensão do fio 

condutor desta reforma nas FFAA, da sua relação com os fatores que a 

envolvem, como se encadeiam e conjugam e, por fim, os efeitos e 

consequências que dela resultam no presente próximo e se possam esperar 

consumar no futuro. 

Concomitantemente pretendeu-se contribuir para a reconstituição do próprio 

processo, para a análise das circunstâncias, factos e opiniões veiculadas, 

permitindo que em último desiderato se esclarecesse e clarificasse a sua 

história, uma vez que os registos formais são escassos, muito mais do que é 

habitual, e num quadro efetivo de crescente exiguidade documental que, a 

nível institucional, e estranhamente, se tem verificado nos últimos anos.  

No fundo, este livro procura ajudar o público anónimo, especializado ou não, 

a melhor compreender as várias dimensões e facetas, visíveis e ocultas, do 

processo da reforma, do seu desenvolvimento e concretização. 

 

... /// ... 
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O LANÇAMENTO DO LIVRO E O CERIMONIAL QUE O ENVOLVEU 

O livro intitulado “A reforma da estrutura superior das Forças Armadas. Um 

processo apressado e sem propósito entendível”, prefaciado pelo sociólogo 

António Barreto foi lançado em cerimónia pública levada a efeito no Centro 

Cultural de Belém, em Lisboa, no passado dia 10 de novembro.5 

Perante uma assistência numerosa e profissionalmente diversificada entre 

civis e militares e, como é da norma, usaram da palavra, a abrir a sessão, o 

Presidente da Direção do GREI, General José Luíz Pinto Ramalho, de seguida 

o sociólogo Professor José Gil que apresentou a obra e, por último, o 

Almirante Fernando Melo Gomes que, na qualidade de Presidente da 

Assembleia Geral, encerrou a sessão. 

Por se considerar de grande interesse didático e, até, pedagógico 

reproduzem-se abaixo e na íntegra as alocuções proferidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 

 
5 A edição comportou 600 exemplares que rapidamente se esgotaram, tendo o GREI 

optado, então, por disponibilizá-lo em versão digitalizada (e em pdf) no seu sítio 
na net, em «https://www.grei-portugal.org/docs/livro/06_livro.pdf». 

 

                               

                  

                                                   

    

https://www.grei-portugal.org/docs/livro/06_livro.pdf
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Abertura pelo Presidente da Direção do GREI 

Boas vindas, pelo General Pinto Ramalho: 

 

− Exmo. Senhor General Ramalho Eanes 

− Exmo. Senhor Professor Doutor José Gil  

− Exmo. Senhor Presidente da CDN da AR 

− Exmos. Senhores Deputados, Embaixadores, Professores e Doutores 

− Exmos. Senhores e Senhoras Convidados 

− Exmos. Senhores Generais e Almirantes, antigos CEMGFA e CEM da 

Marinha, do Exército e da Força Aérea 

− Caros Membros do GREI 

− Exmos. Senhores Oficiais Generais, Oficiais e Sargentos 

− Exmos. Senhores Representantes das associações socioprofissio-

nais de militares 

− Exmos. Senhores Profissionais da Comunicação Social 

− Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

 

Na qualidade de Presidente da Direcção do GREI cumprimento os demais 

Presidentes dos Órgãos Sociais – Assembleia Geral, Conselho e Conselho 

Fiscal – e, em primeiro lugar, agradeço a presença de todos os que aceitaram 

o nosso convite para participarem nesta sessão de lançamento do Livro, da 

responsabilidade do GREI, que regista todo o processo da alteração legislativa 

até à data da sua edição, da Lei da Defesa Nacional e da LOBOFA, referida 

pelo Governo como uma reforma da estrutura superior das Forças Armadas, 

já promulgada por Sua Excelência o Presidente da República. 

As intervenções que, depois dessa data, continuaram a ser produzidas serão 

inseridas numa publicação de índole mais alargada, a ser publicada 

brevemente, para que não se percam e façam também parte desse processo 

de intervenção pública sobre esta matéria. 

Relativamente à condução de todo o processo e à sua concretização, 

consideramos que o Livro é suficientemente claro quanto às críticas relativas 

à forma como foi conduzido, aos objectivos nunca enunciados de forma clara, 

à ausência de argumentos que justificassem as opções tomadas e, sobretudo, 

a uma condução do processo que tornou claro um défice de participação 

institucional. 
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Estão reunidas assim, para memória futura, as muitas posições sobre esta 

alteração legislativa, tomadas por parte de várias entidades institucionais, da 

sociedade civil, de antigos Presidentes da República, de antigos responsáveis 

militares, do topo da hierarquia militar e, também, da Comunicação Social, 

numa participação pública, nunca vista até à data. 

Desejável seria que este sobressalto cívico não esmorecesse e que pudesse 

contribuir para o necessário debate nacional, urgente, mas sempre adiado, 

sobre a importância e necessidade de se tratar e considerar a Instituição 

Militar, desde o início da nacionalidade inerente á nossa identidade como 

Nação, como uma Instituição Estruturante do Estado e como um dos seus 

atributos estratégicos. 

O GREI agradece o prefácio elaborado pelo senhor Professor Doutor António 

Barreto, que exprime bem as preocupações dos militares sobre o futuro que 

esta opção coloca, assim como a oportunidade e justeza dos alertas que deixa 

à sociedade civil. Agradecemos também ao Professor Doutor José Gil a sua 

generosa disponibilidade para fazer a apresentação do Livro. 

Na passada semana [1 a 7/11/2021] tomou-se conhecimento da aprovação 

pelo Conselho de Ministros das novas Leis Orgânicas, não do seu conteúdo 

mas do facto em si, seguindo-se o mesmo processo do passado, revelando 

um verdadeiro autismo legislativo, mais uma vez revelador de um defice de 

discussão e participação institucional, restando agora aguardar pela especial 

atenção que Sua Excelência o Presidente da República declarou que iria ter 

relativamente a estes diplomas, aquando da promulgação do pacote 

legislativo anterior. 

Como já foi referido, em publicação distinta, o factor determinante deste 

processo foi sempre a “pressa”; desprezou-se a experiência do passado e as 

percepções institucionais, privilegiou-se a urgência desnecessária, o 

imediatismo, a superficialidade, o oportunismo e a ignorância, em detrimento 

da doutrina, da competência, da transparência e da procura responsável da 

eficiência e eficácia das organizações. O que prevalece é que se abriu caminho 

ao experimentalismo e à possibilidade de consequências inesperadas e 

indesejáveis, como o autoritarismo, o carreirismo e mais grave que tudo isso, 

a governamentalização das Forças Armadas.  

A realidade actual é a de que continuam por resolver os reais problemas das 

Forças Armadas: carência de Efectivos, desinvestimento no Reequipamento 

e Manutenção dos equipamentos e Infraestruturas e no Apoio Social, 

designadamente na Saúde, não esquecendo também a assimetria negativa, 

em termos salariais e de apoio à aposentação e à Família Militar, 

relativamente aos outros Corpos Especiais do Estado, que sempre foram 

referência para os servidores militares. 
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O irrepreensível e excelente desempenho das Forças Armadas durante a 

pandemia e em particular no processo de vacinação, a par do reconhecimento 

internacional do elevado desempenho das nossas Forças Nacionais 

Destacadas em missões multinacionais, não pode servir para escamotear a 

omissão na resolução das lacunas atrás referidas e lançar dúvidas quanto à 

primeira prioridade das Missões Constitucionais e características operacionais 

do Sistema de Forças Nacional – a Defesa Militar da República. 

Paralelamente, como garantia de uma liberdade política e militar, no seio das 

Alianças e Organizações em que nos inserimos, importa garantir às Forças 

Armadas, a capacidade militar credível, que nos permita ser parceiros nos 

grandes acontecimentos internacionais da defesa cooperativa, possibilite ao 

País ser co-autor das decisões nesses domínios e ser co-responsável na sua 

implementação e não, por manifesta incapacidade militar, ser um actor 

dispensável e irrelevante.  

O GREI, de acordo com os seus Estatutos e nesta data com cerca de meia 

centena de Associados, Oficiais Generais, dos três Ramos das Forças 

Armadas, fora da efectividade de serviço, mas com registo legal e público, 

continuará a assumir uma participação cívica, no âmbito daquilo que é o 

legítimo direito de cidadania democrático, de escrutínio responsável pela 

Sociedade Civil das acções do Governo, designadamente naquilo que importa 

às Forças Armadas, à Defesa Nacional e, nestes domínios, ao País. 

Termino, agradecendo a Vossa Presença e a Vossa atenção. 

 

 

 

Muito Obrigado 

 

 

 

 

 

*** * *** 
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Apresentação do livro pelo Prof. Doutor José Gil 

 

A Reforma das Forças Armadas 6 

 

Este livro do GREI é difícil de classificar. Pretende retraçar uma certa história 

e, ao mesmo tempo, participar e fazer história. Não se trata de um trabalho 

académico de restituição do relacionamento recente entre a instituição militar 

e a tutela política, nem de um manifesto com ideias precisas e bem definidas. 

Pretende tão somente, como diz a “Introdução”, “contribuir para o 

mapeamento, informação, divulgação e partilha de conteúdos” da 

controvérsia que nasceu à volta da Reforma proposta pelo Governo, mas 

aspira também, como fica claro para o leitor, a influenciar o curso real da 

história, pela simples exposição da verdade dos factos.  

Uma coisa é certa: no fim da leitura desta obra, é-se naturalmente inclinado 

a concordar com as teses principais dos autores. A isso ajuda a objectividade 

com que se apresentam os documentos e os argumentos a favor e contra a 

Reforma. No balanço final, fica-se realmente perplexo: compreende-se mal o 

objectivo deste ímpeto reformista, o seu conteúdo, o momento escolhido, o 

processo adoptado para o impor, os atropelos à democracia que o pontuaram, 

a ignorância da tecnicidade militar, a falta de transparência, e, até, um certo 

menosprezo displicente pelas próprias Forças Armadas. 

Este último ponto, sempre referido mas não explicitado pelo livro, manifesta-

se de múltiplas maneiras, atravessando as diferentes fases do processo e 

atingindo a estrutura militar inteira: da questão escandalosa da falta de 

recursos ou das remunerações deficientes à da responsabilidade pela 

definição dos comandos e das estratégias, é toda uma constante subavaliação 

não só das condições materiais, mas da própria consideração devida à 

instituição militar, alvo de uma negligência incompreensível por parte da 

tutela política. Esta negligência – eufemismo que empregamos aqui para 

qualificar uma atitude com contornos ainda obscuros – pareceu acentuar-se 

surpreendentemente com a iniciativa intempestiva do Governo ao propor o 

projecto de reforma, sem consultar previamente as Forças Armadas, 

nitidamente subalternizadas. 

 
6 Texto da autoria do Sociólogo Prof. Doutor José Gil e que constitui a apresentação 

do livro do GREI “A reforma da estrutura superior das Forças Armadas- um processo 
apressado e sem propósito entendível”, levada a efeito, em 10 de novembro de 
2021, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.    
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Atitude que se confirma mesmo depois da aprovação da reforma pela 

Assembleia da República, com a recente iniciativa de demissão do Chefe do 

Estado-Maior da Armada pelo Ministro da Defesa. O oportunismo, a 

brusquidão do gesto, de duvidosa legalidade, revelaram sobranceria e 

impunidade política, que não seriam possíveis se não se julgasse controlar 

plenamente a situação, sem mais resistências do lado dos militares. 

Mas porque é que as Forças Armadas foram, e são, objecto da incúria 

continuada por parte do Estado? Incúria reveladora dessa falta de 

consideração que provoca o descontentamento e a frustração da grande 

maioria dos oficiais superiores. Para além de razões economicistas ou mesmo 

políticas, a motivação do Governo parece ser a desconfiança que há muito 

nutre pela instituição militar. E de onde vem essa desconfiança? Remonta, 

certamente ao 25 de Abril. Mas, para lá das circunstâncias históricas - a 

estudar pelos historiadores –, o comportamento dos responsáveis políticos 

apoia-se num fenómeno nem sempre visível, mas essencial: a diferença de 

natureza entre a instituição militar e o aparelho de Estado. Neste sentido, a 

leitura do livro do GREI incita a uma série de reflexões.  

Houve uma grande incompreensão da natureza das Forças Armadas, mas 

também equívocos dos dois lados sobre o relacionamento justo entre o 

Estado e a instituição militar.  O ministro da defesa chegou a dizer, como 

nos reporta o livro (p. 424), que “as Forças Armadas não existem por si 

próprias, e os ramos não existem para si próprios”. Ora, um rápido olhar 

sobre a instituição militar mostra precisamente o contrário. Ela difere das 

outras instituições e do próprio aparelho de Estado, por um traço específico: 

é em função da guerra, e não da paz, que se estrutura, se organiza e toma 

sentido. Isto faz dela uma máquina de guerra. Além de ser estrutural, esta 

relação primeira à guerra condiciona a coesão interna das Forças Armadas, o 

seu espírito de grupo ou esprit de corps, o companheirismo dos seus 

membros, o tipo de interacções entre os diferentes graus hierárquicos, a 

afirmação de si e de uma ética própria que continua na vida civil. 

A sua posição dentro do Estado implica uma relação ambivalente com o poder 

político: de obediência e subordinação, mas também de autonomia e 

independência. Situação paradoxal que varia em conformidade com o tipo de 

aparelho de Estado: ora as Forças Armadas constituem uma força exterior ao 

Estado, ora este produz a sua própria instituição bélica, submissa e 

obediente. Conforme o Estado é imperial, aristocrático, monárquico, 

democrático ou totalitário, a instituição militar é capturada pela instituição 

política ou conserva a sua própria autonomia. De qualquer modo, esta 

autonomia está lá sempre, como factor definidor potencial. Não é por acaso 

que a força militar desde sempre ameaçou o aparelho de Estado, mesmo 

quando parecia confundir-se com ele. 
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A história do poder político, dos grandes impérios até hoje, está pejada de 

revoltas e golpes militares que o derrubam e substituem. 

A especificidade intrínseca da instituição militar relativamente ao Estado 

deve-se essencialmente a dois factores: em primeiro lugar, a força real, 

material, bélica, que representa. Se é verdade que o Estado possui o 

monopólio legítimo da violência, a máquina militar detém, efectivamente, a 

força maior (relativamente à polícia, às guardas e instâncias de todo o tipo 

sob a égide do Estado). Por isso mesmo, isto é, por afinidade, há como que 

uma espécie de vocação virtual dos militares para o poder.    

Em segundo lugar, o espírito de independência dos militares. Porque na 

experiência-limite da guerra se perfila a morte como uma possibilidade 

sempre presente, qualquer coisa de indefinível, de não codificado e 

dificilmente domável, atravessa o espírito militar. A morte violenta iminente, 

interiorizada, é certamente o que mais pode desestruturar uma consciência; 

e a possibilidade da morte em combate pode levar o guerreiro ou o soldado 

a um despojamento em que já não faz sentido seguir as regras normais da 

vida. Vêm daqui todas as mitologias à volta do herói, da glória e da 

imortalidade. 

Disto resulta também uma liberdade singular que circula dentro da instituição 

militar (não afectando a sua ordem própria), e que escapa ao Estado. Este 

tem por vocação conservar. A instituição militar é feita para combater. Em 

todas as teorias do contrato social pressupõe-se, afinal, que o Estado é de 

índole diferente, se não contrária, à das facções em guerra, no estado de 

natureza. Mas não se esqueça o carácter duplo, paradoxal, da instituição 

militar: coexistindo com esse espírito solto e livre, há a disciplina, a 

obediência, o rigor, o respeito pela hierarquia, e o hábito de comandar, que 

também moldam as subjectividades. Não por acaso, na maioria dos casos, 

quando os militares tomam o poder político, instauram regimes autoritários 

e ditatoriais. 

Porque, de uma parte e de outra, nesta contenda à volta da Reforma das 

Forças Armadas portuguesas, não se teve em conta a natureza paradoxal do 

relacionamento da instituição militar com o Estado, lançaram-se acusações 

recíprocas de “ameaças veladas”, de pressões sobre o poder político da parte 

dos militares de um lado, e, do outro lado, de demissões forçadas dos oficiais 

que se oporiam à tutela política ou de “governamentalização” das Forças 

Armadas. 

Num outro ponto, a incompreensão mútua foi patente: quando certos oficiais 

afirmaram que as Forças Armadas só respondiam perante o povo e não 

perante o Estado, o Governo logo ripostou, declarando aquela afirmação 

intolerável. 



As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

24 

Mas, na verdade, a independência de espírito que detectámos nos militares 

radica-se num estranho e invisível laço directo das Forças Armadas com o 

povo e a “pátria” – certamente através da morte dos soldados e da defesa do 

território, do “solo natal” –, laço que falta ao Estado. 

Há um patriotismo das Forças Armadas mais profundo do que o nacionalismo 

de Estado. A não consideração desta relação subterrânea levou uns e outros 

a posições excessivas. 

Numa palavra, extremou-se um clima de desconfiança que existia já de forma 

latente. Na verdade, os militares criticaram as posições de um executivo que 

menoriza as Forças Armadas, lhes quer retirar autonomia, fere a sua 

dignidade e desfigura a sua identidade. Do lado oposto, o poder político 

considera que as Forças Armadas interferem demasiado no seu domínio 

próprio, exercendo uma influência política ilegítima. Porém, não houve 

propriamente simetria de posições: o executivo agiu como se obedecesse a 

um Estado autoritário e prepotente. 

Mas as Forças Armadas não têm, elas próprias, um problema de identidade 

não resolvido? No nosso entender, o legado do 25 de Abril deixou marcas nas 

Forças Armadas que não se apagaram. Simplificando uma história 

extremamente complexa, pode dizer-se que, nesse momento, as Forças 

Armadas ocuparam o poder político, julgaram dirigir o processo 

revolucionário, tornaram-se a voz e a expressão do desejo do povo, 

encarnaram os ideais mais progressistas defendendo a democracia. 

Formaram uma imagem talvez excessiva de si próprias. Ainda hoje há muitos 

militares – e muito povo – que consideram que “os ideais de Abril” continuam 

a ser o referente da democracia portuguesa em que vivemos, de que eles 

próprios são os mais puros e genuínos herdeiros. 

Por outro lado, os responsáveis políticos nunca se desfizeram da desconfiança 

profunda que forjaram pelo poder, a actuação e a popularidade que as Forças 

Armadas e os seus “heróis de Abril” ganharam ao restituir a liberdade à 

nação. As Forças Armadas foram sempre alvo de um sentimento, ao mesmo 

tempo, de gratidão e desconforto, que se traduziu, sem dúvida, no modo 

desajeitado, sobranceiro ou desleixado, com que os sucessivos governos 

trataram a instituição militar, uma vez estabilizada a ordem democrática. Mas 

uma tal atitude reflecte também um certo desnorte do poder político quanto 

aos seus próprios objectivos e à natureza das instituições. A maneira como 

se trata a instituição militar define o tipo de Estado democrático que se 

pretende. Ora, é evidente que o poder político foi incapaz, desde o 25 de 

Abril, de propor uma visão política coerente, justificada e sistemática, que 

situe a instituição militar, lhe dê uma missão e um fim claro para todos os 

portugueses. 
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Se é verdade que o poder político vai cometendo erros, alimentando velhos 

fantasmas sem razão de ser, cabe às Forças Armadas procurar definir-se, 

como instituição específica dentro do Estado. Conviria, talvez, que 

apresentassem o seu próprio projecto de reforma, com a competência e o 

conhecimento da ciência militar que possuem. 

Mas todo este trabalho, por fazer, depende de um outro, que a própria 

sociedade democrática deverá realizar, respondendo à pergunta: que Forças 

Armadas queremos? Pergunta que põe em causa a natureza do Estado, 

levantando o verdadeiro problema: se a missão primeira das Forças Armadas 

é a defesa nacional, que nação soberana somos nós hoje, que inimigos e 

adversários constituem uma ameaça, mesmo potencial? 

Será que a integração na NATO, e as missões de paz que as Forças Armadas 

vão cumprindo no exterior bastam para justificar a sua existência? Ou que as 

funções de ajuda interna à luta contra os incêndios, contra o tráfico de droga, 

contra a pandemia podem, por si só, definir os fins e a identidade das Forças 

Armadas? E como conceber a sua autonomia num mundo em que o tipo de 

guerra mudou de meios, de métodos e de estratégias, se globalizou, 

obrigando os países – sobretudo de pequenas dimensões, como Portugal – a 

adaptarem-se e coordenarem-se numa força internacional? É, pois, do tipo 

de democracia, de soberania do Estado, de identidade da própria nação 

portuguesa que depende a definição das Forças Armadas. E, como se sabe, 

o problema da identidade da nossa nação, continua por resolver, tanto 

política como existencialmente. 

Por isso, todo o projecto de reforma das Forças Armadas vai mais longe do 

que os problemas de recursos, financiamento e estratégia militar, sendo estes 

decisivos. Mas dependem do que se pede à instituição militar e do modo como 

a sociedade democrática deseja proceder. Questões que põem em causa a 

relação política entre o povo e o Estado democrático – totalmente ignorada 

pelo executivo que levou a cabo a reforma actual. Na impossibilidade de 

promover um tão vasto debate, o Governo deveria ter tido em conta, pelo 

menos, as vastas e complexas implicações das suas propostas, mostrando 

um pouco menos de arrogância e mais conhecimento da coisa militar. 

É, pois, a saúde e o bom funcionamento da nossa democracia que se jogam 

na mudança, que todos crêem ser necessária hoje, das nossas Forças 

Armadas. Nesse sentido, a presente publicação do GREI representa um 

valioso e imprescindível contributo para o debate alargado que, 

contrariamente às aparências, está longe de ter terminado. 

 

Lisboa 10 de novembro de 2021 

José Gil 
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O encerramento pelo Presidente da Assembleia Geral do GREI 

 

Agradecimento, pelo Almirante Melo Gomes: 

 

 

 

Sendo prática habitual que o autor do livro faça uma breve intervenção 

aquando do seu lançamento, no caso presente tal será impossível pois a 

autoria do mesmo compete aos 42 oficiais generais dos três ramos das Forças 

Armadas que integram o Grupo de Reflexão Estratégica Independente 

(GREI).  

Como presidente da Mesa da Assembleia Geral, dirijo em seu nome umas 

singelas palavras, não sobre o conteúdo e contexto do livro brilhantemente 

apresentado pelo Senhor Professor José Gil, mas focadas nas razões que nos 

levaram a tomar esta iniciativa e que foram, tão só, orientadas pelo dever 

cívico de registar em letra de forma um processo que em nossa opinião não 

dignificou o estado de direito e não serviu ao País nem às Forças Armadas. 

Não dignificou o estado de direito porque o poder político não quis ouvir 

este grupo que detém em si competências únicas no domínio da segurança e 

da defesa pois é formado por oficiais generais que desempenharam altas 

funções nas Forças Armadas e nas Forças e Serviços de Segurança e que uma 

vez retirados do serviço ativo constituíram esta associação que, de jure et de 

facto, pertence à sociedade civil. 

Não serviu ao País porque, adicionalmente, ignorou uma carta, muito critica 

das opções tomadas na revisão da estrutura superior das Forças Armadas, 

subscrita  por todos os ex- chefes do  Estado Maior General e  dos três Ramos 

sobrevivos  (com uma exceção) que desempenharam funções desde a 

instauração da democracia, com especial relevo para o senhor General 

Ramalho Eanes, a que se associaram mais de seiscentos cidadãos, militares 

dos três Ramos das Forças e figuras prestigiadas da sociedade civil, com 

destaque para o senhor Professor Cavaco Silva.   
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Mal vai a nossa democracia quando não ouve a voz da sociedade civil e a 

opinião desinteressada de quem é detentor de um conhecimento ímpar nas 

matérias em questão! 

Não serviu às Forças Armadas, instituição estruturante e fundadora do 

estado democrático, porque estabeleceu prioridades erradas. Em vez de se 

focar nos problemas que de há muito as degradam e que são, como é 

irrecusável, uma persistente diluição da sua cultura identitária e distintiva, e 

a não coincidência dos recursos humanos, financeiros e materiais com as 

necessidades. É um facto que a estrutura superior das Forças Armadas nunca 

esteve na origem de quaisquer questões relativas ao cumprimento das 

missões que não fossem resolúveis por mero despacho clarificador, uma 

questão de mera conduta de rotina … 

Assim, em vez de resolver o necessário, as alterações introduzidas colocaram 

problemas adicionais que vieram, de imediato, a confirmar as reservas 

apresentadas pelas atuais chefias dos três ramos das Forças Armadas, a que 

também nos associámos, evidenciando a emergência de atrito persistente 

entre a tutela politica e as chefias militares e entre estas, criando um clima 

propício ao desaparecimento de um dos fatores basilares do múnus militar e 

da sua marca cultural identitária – a coesão e a confiança hierárquica. Os 

resultados estão já à vista.   

Com a publicação deste livro, o processo ínvio da “reforma” fica para reflexão 

e memória futura, na esperança que a voz da razão venha a reconhecer a 

necessidade de repensar o assunto com “sentido de Estado”. 

Por dever e por convicção continuaremos a lutar por aquilo em que 

acreditamos servindo, como sempre o fizemos, as Forças Armadas e o País 

sem cuidar de recompensa. 

Muito obrigado a todos os presentes. 

 

 

 

Disse. 

 

 

*** * *** 
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O LIVRO DO GREI E AS REACÇÕES SUSCITADAS 
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O livro e o que dizem, numa sua caracterização geral, ...... 

 

...  o sociólogo e Professor António Barreto:7 

“Este livro, conscienciosamente coligido e organizado pelo GREI (Grupo de 

Reflexão Estratégica Independente), é um valioso contributo para a história, 

um verdadeiro serviço público e provavelmente um ponto de apoio para o 

futuro. 

O contributo para a história reside na recolha e compilação do material 

necessário à compreensão de tão importante legislação como sejam as 

propostas de reforma das leis de Defesa Nacional e Orgânica das Forças 

Armadas. A sua utilidade é tanto maior quanto se tratou de um processo 

complexo e controverso de que nem todos os elementos vieram a público em 

seu tempo. Estamos, a partir de agora, em melhor posição para perceber o 

que se passou. Acrescente-se que não se trata de obra neutra: na verdade, 

o GREI e os seus principais responsáveis têm uma opinião clara que aqui 

exprimem sem ocultação ou sofisma. Trata-se de uma opinião muito crítica 

das propostas do Governo e das leis aprovadas pela Assembleia da República. 

Acontece que, não sendo neutra, esta obra é plural, isto é, inclui vastíssima 

documentação que traduz os pontos de vista contrários.  

[.......................................................................................................] 

É também um serviço público, pois os processos legislativos e de decisão 

política são por vezes opacos, o que não ajuda à formação de uma opinião 

fundamentada. É evidentemente desejável que, em assuntos tão importantes 

como os da defesa e segurança nacionais, todos os interessados, melhor 

ainda, a opinião pública estivesse ao corrente dos procedimentos legislativos, 

das propostas e dos debates, das principais controvérsias e do real conteúdo 

do que se aprova. 

[.......................................................................................................] 

Com tão pormenorizada informação como a que se recolhe neste livro, 

qualquer cidadão interessado fica em melhor posição para perceber os 

acontecimentos, sem ser ofuscado pela intriga e o boato. 

Finalmente, é um livro com futuro, pois decisões como estas não ficam 

encerradas para todo o sempre e tudo leva a crer que este processo será um 

dia reaberto e reapreciado. 

[.......................................................................................................] 

 

 
7 Cf. prefácio à obra do GREI, “A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas”, 

Lisboa, outubro de 2021, pp. 11-12. 
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...  e o filósofo e Professor José Gil:8 

 

 

 

Este livro do GREI é difícil de classificar. Pretende retraçar uma certa história 

e, ao mesmo tempo, participar e fazer história. Não se trata de um trabalho 

académico de restituição do relacionamento recente entre a instituição militar 

e a tutela política, nem de um manifesto com ideias precisas e bem definidas. 

Pretende tão somente, como diz a “Introdução”, “contribuir para o 

mapeamento, informação, divulgação e partilha de conteúdos” da 

controvérsia que nasceu à volta da Reforma proposta pelo Governo, mas 

aspira também, como fica claro para o leitor, a influenciar o curso real da 

história, pela simples exposição da verdade dos factos.  

Uma coisa é certa: no fim da leitura desta obra, é-se naturalmente inclinado 

a concordar com as teses principais dos autores. A isso ajuda a objectividade 

com que se apresentam os documentos e os argumentos a favor e contra a 

Reforma. No balanço final, fica-se realmente perplexo: compreende-se mal o 

objectivo deste ímpeto reformista, o seu conteúdo, o momento escolhido, o 

processo adoptado para o impor, os atropelos à democracia que o pontuaram, 

a ignorância da tecnicidade militar, a falta de transparência, e, até, um certo 

menosprezo displicente pelas próprias Forças Armadas. 

[.......................................................................................................] 

 

 

 

 

 

*** * *** 

  

 
8 Cf. José Gil in “A Reforma das Forças Armadas” o texto que preparou e leu, aquando 

da apresentação do livro do GREI, no CCB, em Lisboa, em 10NOV2021.  
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EXPRESSO 

"Vontade tirânica", escreve António Barreto no prefácio.  

Generais e almirantes do GREI lançam livro contra a "reforma 

Cravinho" 

 
 

 

 

 

 

Rodrigo Antunes 

A organização mais ativa e crítica da reforma do comando superior das Forças 

Armadas - o Grupo de Reflexão Estratégica Independente -, lançou um livro com 

quase 700 páginas e prefácio de António Barreto que acusa o Governo de 

"orientações autoritárias". 

10 NOVEMBRO 2021 21:28 

 

 

 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

«https://expresso.pt/politica/2021-11-10-Vontade-tiranica-escreve-Antonio-

Barreto-no-prefacio.-Generais-e-almirantes-do-GREI-lancam-livro-contra-reforma-

Cravinho-4e311f37» 

António Ramalho Eanes estava na primeira fila de convidados - mas 

não quis fazer declarações aos jornalistas -, numa sala cheia de antigas altas 

patentes militares no Centro Cultural de Belém. Apenas três meses depois da 

promulgação da reforma do comando superior das Forças Armadas, o Grupo 

de Reflexão Estratégico Independente (GREI), editou um livro com quase 

700 páginas para voltar a pôr em causa o processo e o conteúdo das 

alterações legislativas que concentram poder no chefe do Estado-Maior das 

Forças Armadas. O GREI, a associação que junta cerca de 40 oficiais-generais 

na reforma e que liderou o processo de contestação à "reforma Cravinho", 

considera o "processo apressado e sem propósito entendível" - a frase 

que compõe o título do volume. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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Na apresentação do livro, esta quarta-feira ao fim da tarde, o filósofo José 

Gil falou de umas Forças Armadas "nitidamente subalternizadas", 

vítimas de uma "incúria continuada por parte do Estado", mas sublinhou 

sobretudo uma "desconfiança" que há muito o poder político "nutre 

pela instituição militar", que remonta ao 25 de Abril. E apontou que, ao 

longos de meses de polémica, "extremou-se" esse "clima de 

desconfiança que já havia de forma latente". Para José Gil, "o 

executivo agiu como se pertencesse a um estado autoritário e 

prepotente". 

A apresentação do livro - feita perante alguns socialistas presentes como o 

presidente da comissão de Defesa, Marcos Perestrello, a ex-candidata 

presidencial Ana Gomes, ou o ex-secretário de Estado da Defesa José Mourato 

-, colava com o prefácio, assinado por António Barreto. O sociólogo e 

colunista escreveu no prólogo que as alterações à legislação aprovadas por 

larga maioria na Assembleia da República (PS, PSD e CDS) "foram o 

produto de orientações autoritárias, de pontos de vista unilaterais, 

de sentimentos menores e de uma vontade tirânica". Mas pôs o foco no 

processo de discussão e aprovação da reforma, em que os antigos chefes 

militares não foram ouvidos, apesar das preocupações manifestadas na 

"Carta dos 28" ex-chefes militares (reproduzida no livro), incluindo o ex-

Presidente Eanes, secundado depois por Cavaco Silva. 

"A aprovação recente da referida legislação não decorreu de maneira 

límpida que permitisse aos cidadãos avaliar, julgar e formar 

opinião. Apenas se ficou a saber que tinha havido confrontos entre dirigentes 

superiores da Defesa Nacional, assim como oposições ácidas entre o poder 

político e as instâncias militares", escreveu Barreto, argumentando no mesmo 

sentido dos militares críticos: que o poder político "nunca fez a 

demonstração dos erros e dos defeitos, das insuficiências e das 

deficiências da organização actual." Apesar de avançar com uma ideia 

difícil de concretizar, que "este processo será um dia reaberto e 

reapreciado", António Barreto aponta para 

uma "governamentalização" das Forças Armadas - uma preocupação que 

Ramalho Eanes já tinha manifestado - mas vai mais longe: "Sabemos que 

é uma velha tendência dos regimes autoritários: transformar as 

Forças Armadas em guardas dos governos". 

Na sessão de lançamento no CCB, depois de o presidente [da Direção] do 

GREI, general Pinto Ramalho (ex-CEME) ter apontado um "défice de 

participação institucional" em todo o processo legislativo - apenas 

atenuado por uma "participação cívica nunca vista" -, o almirante Melo 

Gomes (ex-CEMA e presidente da Mesa do GREI), voltou a criticar 

um processo que, no seu entender "não seguiu o processo 
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democrático das democracias liberais e não serviu as Forças Armadas e 

o país", acusando o poder político de não ter escutado a sociedade civil. Nem 

o GREI nem os ex-chefes militares foram ouvidos pelo ministro ou pela 

comissão parlamentar de Defesa. Só os grupos parlamentares e os partidos 

receberam os críticos da reforma de que também é co-autor o CEMGFA 

almirante Silva Ribeiro. 

O livro reúne a maior parte dos textos contra e a favor da reforma, que foram 

publicados sobre o tema, tanto de opinião como jornalísticos, incluindo os 

estudos do GREI acerca do assunto, e termina com uma conclusão. Aqui, os 

autores explicam que o objetivo da publicação é "contribuir para que a 

história da reforma venha a ser feita com maior rigor e verdade, 

depois de ultrapassadas as fricções e a desinformação provocadas pelas 

múltiplas narrativas alternativas que têm proliferado no espaço de discussão 

pública". 

No final, onde os autores elencam uma série de pontos que consideram ser 

as "múltiplas fragilidades do processo", o GREI entende que "o ambiente na 

defesa nacional não era suficientemente estável para que a sua 

estrutura 'aguentasse' uma reforma desta dimensão e celeridade, 

especialmente as Forças Armadas, ou o que sobra delas, dada a situação 

extremamente crítica em que se encontram (que já foi designada como de 

'pré-falência', quando o seu estado não era tão precário como é hoje)". 

O GREI ressalva, porém, que "não tinha [nem tem] uma posição contra a 

reforma em si mesma, mas apenas em relação aos termos em que esta tinha 

sido concebida e executada". Mas aponta ainda a "desestruturação" de 

"princípios, conceitos, doutrina" que tinham vindo "a ser aperfeiçoados e 

consolidados". 

Num dia em que o ministro João Gomes Cravinho voltou a estar sob atenção 

mediática por causa do caso do tráfico de diamantes levado a cabo por 

militares portugueses na República Centro Africana, o ministro voltou a ser o 

alvo das antigas altas patentes. "Parece que o Governo e uma maioria 

parlamentar decidiram legislar, não para as Forças Armadas, nem 

com as Forças Armadas, mas sobre as Forças Armadas e sem as 

Forças Armadas", rematou António Barreto no prefácio. Agora, as leis 

orgânicas do EMGFA e dos ramos, que vão concluir o processo da reforma, já 

estão aprovadas em Conselho de Ministros e à espera da assinatura do 

Presidente da República. Que fará Marcelo? 

 

 

... /// ... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

691 páginas de combate. Generais mantêm guerra contra 

mudanças no comando 

O histórico, os argumentos e os factos que os motivam a ser contra a recente reforma 

das Forças Armadas aprovada no parlamento pela maioria PS, PSD e CDS. Um livro de 

40 Generais, com Ramalho Eanes presente, apresentado pelo filósofo José Gil e com 

prefácio de António Barreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Os Generais defendem que as prioridades deviam ser o recrutamento e o reforço de meios 

nas Forças Armadas 

© Miguel Pereira / Global Images 

Valentina Marcelino 

10 Novembro 2021 — 21:53 

 

 

 

 

 

 

Costa: Reforma das FA "tem simplesmente de ser implementada" 

 

[«https://www.dn.pt/politica/costa-diz-que-reforma-das-fa-tem-simplesmente-de-

ser-implementada--14119533.html»] 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://www.dn.pt/i/14119533.html
https://www.dn.pt/politica/costa-diz-que-reforma-das-fa-tem-simplesmente-de-ser-implementada--14119533.html
https://www.dn.pt/politica/costa-diz-que-reforma-das-fa-tem-simplesmente-de-ser-implementada--14119533.html
https://www.dn.pt/i/14119533.html
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Os Generais, antigos chefes do Exército, Força Aérea e Marinha, com Ramalho Eanes 

à cabeça, não desistem da sua guerra contra a decisão do governo, já aprovada por 

maioria PS /PSD / CDS no parlamento e promulgada pelo Presidente da República, 

que visou concentrar mais poder no Chefe de Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (CEMGFA). 

https://www.dn.pt/politica/681-paginas-de-combate-generais-mantem-guerra-

contra-mudancas-no-comando-14305761.html 

E porque a história também se faz de vencidos e estes ainda acreditam que 

nada é para sempre, juntaram as suas razões, contra-argumentos e 

avaliações num livro com quase 700 páginas que titularam "Reforma das 

Forças Armadas - Um processo apressado e sem propósito 

entendível", apresentado esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém 

pelo filósofo José Gil. 

"Um pensador sobre Portugal e um dos maiores do mundo, segundo o Le 

Monde. Não é a Defesa um dos pilares da identidade nacional?", questiona 

retoricamente o almirante Melo Gomes, porta-voz do Grupo de Reflexão 

Estratégica Independente (GREI), organização autora da obra. 

O GREI integra um conjunto de 40 oficiais-generais dos três Ramos das 

Forças Armadas na reserva e na reforma que desempenharam cargos da 

mais alta responsabilidade na hierarquia das Forças Armadas (FFAA) e da 

Guarda Nacional Republicana (GNR). A carta que escreveram em 2020 a 

Marcelo Rebelo de Sousa a alertar para a pré-falência das FFAA e a resposta 

do Presidente da República, que apenas tinham sido divulgadas pelo DN, são 

aqui reveladas pela primeira vez. 

Serviço público e livro com futuro 

Mas os generais não recrutaram apenas um filósofo para as suas fileiras. 

Quem escreve o prefácio do livro é um doutorado em sociologia, colunista e 

ex-político: António Barreto, que considera este trabalho um "serviço 

público" e "um livro com futuro". 

Serviço público porque "os processos legislativos e de decisão política são por 

vezes opacos, o que não ajuda à formação de uma opinião fundamentada", 

assinala Barreto. Este livro tem, para António Barreto, essa função de informar 

e explicar. 

Escreve no prefácio que "a aprovação recente da referida legislação não 

decorreu de maneira límpida que permitisse aos cidadãos avaliar, julgar e 

formar opinião". 

https://www.dn.pt/politica/marcelo-promulga-alteracoes-a-lei-da-defesa-nacional-e-lei-de-bases-das-forcas-armadas-14002552.html
https://www.dn.pt/politica/681-paginas-de-combate-generais-mantem-guerra-contra-mudancas-no-comando-14305761.html
https://www.dn.pt/politica/681-paginas-de-combate-generais-mantem-guerra-contra-mudancas-no-comando-14305761.html
https://www.dn.pt/1864/jose-gil-o-passado-esta-a-ser-engavetado-digitalizado-e-virtualizado-10396951.html
https://www.dn.pt/politica/melo-gomes-vamos-ter-um-dono-disto-tudo-nas-forcas-armadas-13558537.html
https://grei-portugal.org/index.php
https://grei-portugal.org/index.php
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/15-ago-2020/so-salazar-cunhal-e-soares-ultrapassaram-a-condicao-de-anoes-na-politica-portuguesa-12521173.html
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Na obra são compilados e sistematizados vários momentos de um longo 

processo (são destacados 22 "marcos") e Barreto entende que "é um livro 

com futuro, pois decisões como estas não ficam encerradas para todo o 

sempre e tudo leva a crer que este processo será um dia reaberto e 

reapreciado". 

 

 

 

 

 

 

 

O filósofo José Gil apresentou o livro 

© Leonardo Negrão / Global Imagens 

Com efeito, escreve, "as soluções encontradas deixaram traços de 

insatisfação. Representam uma imposição da autoridade política, sem vontade 

de equilíbrio. Foram o produto de orientações autoritárias, de pontos de vista 

unilaterais, de sentimentos menores e de uma vontade tirânica". 

Sublinha ainda que "nunca se fez a demonstração dos erros e dos 

defeitos, das insuficiências e das deficiências da organização 

atual" nem se demonstrou "a urgência desta legislação". 

O problema, conclui, "é de o governo não ter conduzido este processo com 

absoluta prioridade para a obtenção de mais largos consensos e mais profunda 

participação com mais empenho e mais acordo dos militares com mais 

experiência e dos antigos responsáveis pelas Forças Armadas que, em 

impressionante número, se exprimiram contra os intuitos do governo. O 

problema foi o de o governo ter legislado contra as opiniões mais 

fundamentadas de muitos militares ou da maioria dos chefes militares 

atuais. O problema foi o de o governo ter legislado apesar dos 

militares!". 

O que está em causa. Visão de conjunto 

Recorde-se que o alvo desta guerra é uma recente reforma aprovada na 

Assembleia da República, cujas ideias base defendidas pelo governo, PS, PSD 

e CDS são "alargar as competências do CEMGFA para permitir que tenha 

à sua disposição a qualquer momento as forças de que precisa para executar 

as suas missões" e "favorecer uma visão de conjunto sobre as necessidades 

e processos de investimento das FFAA". 

https://www.dn.pt/politica/parlamento-aprova-leis-da-defesa-nacional-na-generalidade-13744077.html
https://www.dn.pt/politica/parlamento-aprova-leis-da-defesa-nacional-na-generalidade-13744077.html
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Nesse sentido, aos chefes de Estado-Maior (CEM) "caberá simplesmente a 

geração de forças, o recrutamento, a instrução, a formação e o seu 

aprontamento" e com o reforço da autoridade do CEMGFA, os CEM ficaram 

"sob a sua dependência hierárquica para todas as áreas da atividade militar, 

incluindo o planeamento, direção e o controlo da execução da estratégia de 

defesa militar, a administração de recursos e capacidades militares; à exceção 

a tarefas muito específicas" como a busca e salvamento marítimo e aérea" 

passando todas as missões a estar sob o comando operacional do CEMGFA. 

Os Chefes dos Ramos deixam também de despachar diretamente com 

o Ministro da Defesa, passando a fazê-lo junto do CEMGFA". 

Para os generais "este modelo não é aplicável a Portugal, entre outras 

razões, porque o nível de atividade diária dos três Ramos é muito diferente: 

a Marinha e a Força Aérea (principalmente a Marinha) mantêm um dispositivo 

com atividade diária especializada, 24 horas por dia, enquanto o Exército no 

dia a dia orienta-se fundamentalmente para a instrução, o treino e 

aprontamento das forças, atentos os seus próprios planos de intervenção 

específica". 

 

 

 

 

 

 

 

Almirante Melo Gomes (á esquerda) e General Pinto Ramalho, dois dos principais 

promotores deste movimento 

© Leonardo Negrão / Global Imagens 

Lembram que "as FFAA são a instituição que em Portugal desde 1974 

mais tem mudado - sempre em vista de uma maior eficácia e racionalidade 

-, por vezes sem se dar tempo suficiente para verificar se as mudanças 

efetuadas foram ou não positivas e já se está a embarcar em novas alterações 

e, tantas vezes, sequer, sem propósito estabelecido; outras tantas, como por 

exemplo, no campo dos recursos humanos (e materiais) os resultados, em 

reflexo da Diretiva Defesa 2020, têm sido dramáticos e bem nefastos, 

quer no campo do recrutamento, como no da motivação, ou das carreiras, ou 

mesmo no campo da edificação não conseguida e oportuna do Sistema de 

Forças, como aliás é do conhecimento generalizado de quem por Lei tem 

competências na matéria. 

https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-mudar-mentalidades-e-atenuar-rivalidades-13798587.html
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As vulnerabilidades que assim se vão constituindo e de algum modo 

alargando, ou mesmo agravando é aspeto que não se pode considerar 

despiciendo e que urge ponderar" 

Estas "vulnerabilidades" foram, aliás, o mote da carta ao Presidente da 

República em janeiro de 2020. Falta de efetivos, capacidades operacionais 

comprometidas, dificuldades inéditas são alguns dos argumentos destacados 

no alerta que os Generais enviaram a Marcelo. Os oficiais-generais 

justificaram a iniciativa por estarem a assistir "com preocupação ao contínuo 

processo de degradação das Forças Armadas e ao consequente 

aumento das vulnerabilidades do sistema de defesa nacional e da 

posição do país no quadro das alianças que integra". 

Nessa altura sentiram que Marcelo seria um aliado importante, pois na 

resposta, o Comandante Supremo das Forças Armadas considerou que 

a descrição da carta "até é benevolente" em relação à "evolução" do 

"ambiente de segurança", que, no seu entender, é "ainda mais complexo e 

exigente". Realçava que "perante este panorama o que importa é não 

renunciar, não desistir, não abdicar, mas tudo fazer para ir mudando o 

sentir coletivo e ir apoiando os passos dados e ir exigindo mais passos e mais 

lestos". 

Apoio da "extrema-esquerda" 

Mas na verdade, o único apoio que tiveram foi dos grupos parlamentares à 

esquerda do PS, conforme bem recordam e sistematizam no capítulo sobre as 

audições partidárias. 

Em relação ao PSD, cuja coordenadora parlamentar para a defesa, Ana Miguel 

Santos, afirmara na altura que os sociais-democratas eram a favor da 

reforma proposta pelo governo e que não cediam às "pressões" que então já 

se faziam sentir por parte dos Oficiais Generais, revelam que no final na 

reunião pensaram que "a justeza" da sua argumentação "tinha pelo menos 

sensibilizado os nossos interlocutores até porque o Dr. Rui Rio, Presidente 

do partido, teve o seguinte aparte para a sua delegação: "temos que 

ver isto"(sic)". 

 

 

 

 

 

Ana Gomes cumprimenta o General Ramalho Eanes 

© Leonardo Negrão / Global Images 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/22-fev-2020/generais-alertam-marcelo-para-pre-falencia-das-forcas-armadas-11848772.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/22-fev-2020/generais-alertam-marcelo-para-pre-falencia-das-forcas-armadas-11848772.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/25-fev-2020/pre-falencia-das-forcas-armadas-as-dez-razoes-dos-generais-e-a-reacao-dos-partidos-11855134.html
https://www.dn.pt/politica/forcas-armadas-psd-reune-se-com-generais-contra-a-lei-do-governo-13593582.html
https://www.dn.pt/politica/ana-miguel-dos-santos-nao-cedemos-a-pressoes-esta-reforma-e-inevitavel-13505844.html
https://www.dn.pt/politica/ana-miguel-dos-santos-nao-cedemos-a-pressoes-esta-reforma-e-inevitavel-13505844.html
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Da parte do PS evidenciam que "a contraposição de argumentos situou-se 

no essencial no domínio do "não haver alternativa", uma vez mais a 

questão da "TINA" (there is no alternative) a imperar e o facto evidenciado de  

forma enfática de que o GREI "não poderia esperar que seja o grupo 

parlamentar do PS a colocar obstáculos à reforma" (sic)". 

O CDS, por seu turno, escreve, perante a argumentação apresentada pelos 

Generais, foi "reconhecida a justeza da necessidade de revisão ad 

anteriori (da reforma) do Conceito Estratégico de Defesa nacional, bem como 

inadequada era a interferência do CEMGFA no domínio administrativo dos 

ramos. Contudo, o CDS manter-se-ia solidário com a reforma 

proposta e, de acordo com a tradição, fiel à necessidade de consenso com o 

PS e com o PSD, no que diz respeito às grandes questões da Defesa Nacional". 

Foi, pois, apenas no PCP e no BE que o GREI encontrou apoio. 

Os comunistas "sublinharam a inadequabilidade da ausência de um amplo 

debate sobre o assunto, a excessiva governamentalização das FFAA e a 

não solução dos problemas que há muitos anos nelas persistem nos domínios 

dos recursos humanos, materiais e financeiros, carreiras e sistema retributivo" 

e avisaram que iriam votar contra. 

Os bloquistas também manifestaram a sua "oposição em relação às 

modificações propostas pelo governo, mormente no que respeita ao 

incremento da governamentalização das Forças Armadas". 

Os Generais indignam-se por "um processo desta natureza e 

complexidade ter sido organizado e conduzido de forma sigilosa e 

furtiva, sem a participação e o envolvimento interessado e requerido dos 

CEM, com o País em Estado de emergência e a maioria das pessoas e dos 

destinatários da reforma confinadas e em teletrabalho". 

Lamentam a "falta de diálogo", cujo ponto máximo foi, recorde-

se, terem sido impedidos de ser ouvidos nas audições parlamentares. 

"Não é normal", afirmam, "o aparecimento inédito de uma carta subscrita por 

28 ex-CEM, um dos quais ex-PR, os quais entenderam vir a público expressar 

as razões da sua inquietação (...) e tudo ficar na mesma, ou como se 

nada tivesse acontecido". 

Para os Generais, é claro "que o ambiente na defesa nacional não era 

suficientemente estável para que a sua estrutura aguentasse uma 

reforma desta dimensão e celeridade, especialmente as FFAA, ou o que 

sobra delas, dada a situação extremamente crítica em que se encontram (que 

já foi designada como de «pré-falência», quando o seu estado não era 

tão precário como é hoje) em resultado dos imensos problemas que se têm 

acumulado desde 2013, parcialmente minorados pelo esforço abnegado de 

sucessivas gerações de militares". 

https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-ps-promete-olhar-critico-a-proposta-do-governo-13536185.html
https://www.dn.pt/politica/criticos-fora-do-parlamento-grave-sintoma-da-degradacao-democratica-13772093.html
https://www.dn.pt/politica/criticos-fora-do-parlamento-grave-sintoma-da-degradacao-democratica-13772093.html
https://www.dn.pt/politica/criticos-fora-do-parlamento-grave-sintoma-da-degradacao-democratica-13772093.html
https://www.dn.pt/politica/eanes-a-cabeca-28-ex-chefes-militares-pedem-travao-na-reforma-das-forcas-armadas-13719185.html
https://www.dn.pt/politica/eanes-a-cabeca-28-ex-chefes-militares-pedem-travao-na-reforma-das-forcas-armadas-13719185.html
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JORNAL DE NOTÍCIAS 

Militares temem "governamentalização" das Forças Armadas 

João Vasconcelos e Sousa 

Ontem [10 de novembro] às 22:06 

O Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI), que reúne vários antigos 

chefes militares, apresentou, em Lisboa, um livro crítico da reforma da estrutura 

superior das Forças Armadas (FA), alegando que esta foi feita de forma "apressada". 

O general Ramalho Eanes, que também contesta as mudanças aprovadas, esteve 

presente, mas não falou. 

«https://www.jn.pt/nacional/militares-temem-governamentalizacao-das-forcas-

armadas-14306224.html» 

O general Pinto Ramalho, presidente da direção do GREI, descreveu esta 

quarta-feira a aprovação da alteração - feita em junho com os votos de 

PS, PSD e CDS - como um exercício de "autismo legislativo". 

Esta, recorde-se, dá mais poderes ao Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas, colocando os chefes dos três ramos (Marinha, Exército e 

Força Aérea) na sua dependência hierárquica. 

Pinto Ramalho denunciou que os objetivos da reforma, entretanto 

promulgada pelo presidente da República, nunca foram enunciados "de 

forma clara". 

Além de a "pressa" ter sido um "fator determinante" na elaboração das 

leis, também houve um "défice de participação institucional" da parte das 

FA, alegou. 

Dessa forma, "abriu-se caminho ao experimentalismo" e, 

consequentemente, "ao autoritarismo, ao carreirismo e, ainda mais grave 

do que isso, à governamentalização das FA", argumentou o militar. 

José Gil "perplexo" com "desconfiança" do Governo 

Fernando Melo Gomes, antigo Chefe do Estado-Maior da Armada e um dos 

autores do livro (intitulado "A Reforma da Estrutura Superior das Forças 

Armadas" e prefaciado por António Barreto), considerou que o GREI foi 

"completamente ignorado nas suas posições". O processo, "apressado e 

sem propósito entendível", criará um "atrito permanente" entre Governo, 

chefias e ramos das FA, alertou. 

https://www.jn.pt/nacional/militares-temem-governamentalizacao-das-forcas-armadas-14306224.html
https://www.jn.pt/nacional/militares-temem-governamentalizacao-das-forcas-armadas-14306224.html
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Já o filósofo José Gil, que apresentou a obra, disse ter ficado "perplexo" 

com o conteúdo das alterações aprovadas. "Compreende-se mal o objetivo 

deste ímpeto reformista", referiu, lamentando a "desconfiança" do 

Governo em relação às instituições militares. 

Além do antigo presidente da República, Ramalho Eanes, também Ana 

Gomes, antiga eurodeputada, e Vasco Lourenço, militar de Abril, 

estiveram presentes no lançamento. Dos partidos com assento na 

comissão parlamentar de Defesa, PS, BE e PCP fizeram-se representar, ao 

contrário de PSD e CDS. 

 

 

 

... /// ... 

 

 

Ex-chefes militares publicam livro de críticas à reforma nas 
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Lusa 

O Grupo de Reflexão Estratégia Independente insiste que se deve voltar ao debate 

sobre a reforma aplicada pelo Governo. 

«https://sicnoticias.pt/pais/2021-11-10-Ex-chefes-militares-publicam-livro-de-

criticas-a-reforma-nas-Forcas-Armadas-0e67a370» 

 

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=100159910122450&href=https%3A%2F%2Fsicnoticias.pt%2Fpais%2F2021-11-10-Ex-chefes-militares-publicam-livro-de-criticas-a-reforma-nas-Forcas-Armadas-0e67a370&display=popup
https://sicnoticias.pt/autores/2019-09-15-Lusa
https://sicnoticias.pt/pais/2021-11-10-Ex-chefes-militares-publicam-livro-de-criticas-a-reforma-nas-Forcas-Armadas-0e67a370
https://sicnoticias.pt/pais/2021-11-10-Ex-chefes-militares-publicam-livro-de-criticas-a-reforma-nas-Forcas-Armadas-0e67a370
https://sicnoticias.pt/autores/2019-09-15-Lusa
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O Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI), que reúne 

vários antigos chefes militares, lançou esta quarta-feira um livro 

crítico da reforma na estrutura superior das Forças Armadas 

implementada pelo atual Governo, insistindo no debate sobre a 

mesma. 

Durante a apresentação do livro "A Reforma na Estrutura Superior das Forças 

Armadas - Um processo apressado e sem propósito entendível", que decorreu 

esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, o presidente 

da direção do GREI, o general Pinto Ramalho, considerou que a obra "é 

suficientemente clara quanto às críticas" relativas à forma como o processo 

foi conduzido. 

"O fator determinante deste processo foi sempre a pressa, desprezou-se a 

experiência do passado e as perceções institucionais, privilegiou-se a 

emergência desnecessária, o imediatismo, a superficialidade, o oportunismo 

e a ignorância, em detrimento da doutrina, da competência, da transparência 

e da procura responsável da eficácia e eficiência das organizações", defendeu 

o general. 

Na opinião do presidente da direção do GREI, abriu-se caminho "ao 

experimentalismo, e à possibilidade de consequências inesperadas 

indesejáveis, como o autoritarismo, o carreirismo, e mais grave de tudo 

isso, a governamentalização das Forças Armadas". 

Insistindo que existem outros problemas graves por resolver nas Forças 

Armadas, como a carência de efetivos ou o desinvestimento "em 

equipamento e manutenção de equipamentos e infraestruturas e no apoio 

social", Pinto Ramalho afirmou que "o GREI continuará a assumir uma 

participação cívica no âmbito daquele que é o legítimo direito de 

escrutínio democrático". 

Também o ex-Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Fernando Melo 

Gomes, insistiu também na ideia de um processo apressado que "não seguiu 

a regra democrática". 

"Não foi por falta de oportunidades nem por falta de sugestões, nem 

pelo sentido de colaboração que todos tiveram em relação a encontrar 

as melhores soluções para os problemas que afligem as Forças Armadas e o 

país, que este processo se desenvolveu da maneira que se desenvolveu", 

defendeu. 

O almirante disse que o GREI lança a obra para reiniciar este debate, 

"que faz falta a Portugal, às Forças Armadas e aos portugueses". 



As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

44 

Na apresentação da obra o professor José Gil apontou que num balanço final 

do livro "fica-se efetivamente perplexo, compreende-se mal o objetivo deste 

ímpeto reformista, o seu conteúdo, o momento escolhido, o processo adotado 

para o impor, os atropelos à democracia que o pontuaram, a ignorância da 

tecnicidade militar, a falta de transparência e até um certo menosprezo 

displicente pelas próprias FA". 

"Para além de razões economicistas, ou mesmo políticas, a motivação do 

Governo parece ser a desconfiança que há muito nutre pela 

instituição militar", considerou. 

Segundo o académico, "é evidente que o poder político foi incapaz, desde o 

25 de abril, de propor uma visão política coerente, justificada e sistemática 

que situe a instituição militar, lhe dê uma missão e um fim claro para 

todos os portugueses", cabendo às Forças Armadas "procurar definir-se 

como instituição específica dentro do Estado". 

"A presente publicação do GREI representa um valioso e importantíssimo 

contributo para o debate alargado que, contrariamente às aparências, está 

longe de ter terminado", concluiu. 

► RAMALHO EANES E ANA GOMES E VASCO LOURENÇO NA 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 

Entre os presentes na apresentação do livro estiveram o ex-Presidente da 

República, general Ramalho Eanes, a ex-eurodeputada Ana Gomes, o 

presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, ou o presidente da 

comissão de Defesa Nacional e deputado do PS, Marcos Perestrello. 

A obra, com mais de 600 páginas, conta com uma análise e caracterização 

detalhada da legislação em causa, posições do GREI, notícias veiculadas 

sobre o assunto, artigos de opinião também publicados, incluindo ainda uma 

troca de correspondência entre o GREI e o Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa, bem como relatos de audiências com os partidos 

políticos. 

As alterações à Lei de Defesa Nacional e à LOBOFA foram aprovadas na 

Assembleia da República, em votação final global, em 25 de junho, por PS, 

PSD e CDS-PP, com votos contra de BE, PCP, PEV e Chega e abstenções de 

PAN e Iniciativa Liberal. 

As leis, promulgadas pelo Presidente da República em agosto, concentram, 

no essencial, mais poderes e competências na figura do CEMGFA, 

designadamente em termos de comando operacional conjunto dos três ramos 

das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea), ficando os chefes 

militares na sua dependência hierárquica. 
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A reforma, que surge na sequência de tentativas similares por parte de outros 

Governos, em 2009 e 2014, gerou polémica durante meses, com trocas de 

acusações entre o ministro da Defesa e representantes de 

associações socioprofissionais como a Associação de Oficiais das 

Forças Armadas (AOFA) e do GREI. 

Esta quarta-feira, o ministro da Defesa Nacional defendeu que se deve 

continuar a implementar a reforma da estrutura superior das Forças 

Armadas, porque a sua organização "deve corresponder aos desafios do 

futuro e não às saudades do passado". 

 

 

... /// ... 

 

 

 

OBSERVADOR 

Reforma nas Forças Armadas é "um processo apressado e sem 

propósito entendível", dizem generais liderados por 

Ramalho Eanes 

Grupo de generais reformados ou na reserva, liderado por Ramalho Eanes, diz que a 

reforma aprovada para as Forças Armadas "não é aplicável a Portugal". 

Documento tem 691 páginas.https://observador.pt/perfil/mlferreira/ 

11 nov 2021, 08:05 3 

 

 

 

 
 

General Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, lidera o Grupo de Reflexão 

Estratégica Independente, que assina o livro 

ANTÓNIO COTRIM/LUSA 

«https://observador.pt/2021/11/11/reforma-nas-forcas-armadas-e-um-processo-

apressado-e-sem-proposito-entendivel-dizem-generais-liderados-por-ramalho-

eanes/» 

https://observador.pt/perfil/mlferreira/
https://observador.pt/2021/11/11/reforma-nas-forcas-armadas-e-um-processo-apressado-e-sem-proposito-entendivel-dizem-generais-liderados-por-ramalho-eanes/
https://observador.pt/2021/11/11/reforma-nas-forcas-armadas-e-um-processo-apressado-e-sem-proposito-entendivel-dizem-generais-liderados-por-ramalho-eanes/
https://observador.pt/2021/11/11/reforma-nas-forcas-armadas-e-um-processo-apressado-e-sem-proposito-entendivel-dizem-generais-liderados-por-ramalho-eanes/
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Um novo livro assinado por 40 oficiais-generais das Forças Armadas, 

incluindo o antigo Presidente Ramalho Eanes, classifica de “processo 

apressado” e “sem propósito entendível” a reforma aprovada no Parlamento 

e promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa que garante mais poder ao Chefe 

de Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

O documento, com 691 páginas, foi apresentado na quarta-feira no Centro 

Cultural de Belém, noticia esta quinta-feira o Diário de Notícias. Está assinado 

pelo Grupo de Reflexão Estratégica Independente, a organização que reúne 

40 generais dos três ramos das Forças Armadas, todos na reserva ou 

reformados, mas que já ocuparam altos cargos na hierarquia. 

A reforma em causa tem por objetivo “alargar as competências do CEMGFA 

para permitir que tenha à sua disposição a qualquer momento as forças de 

que precisa para executar as suas missões”. Em vez de responderem ao 

ministro da Defesa, os chefes de cada ramo das Forças Armadas passam a 

responder diretamente ao Chefe de Estado-Maior-General. 

Mas os generais por trás do livro — que se chama precisamente “Reforma 

das Forças Armadas – Um processo apressado e sem propósito entendível” 

— dizem que “este modelo não é aplicável a Portugal” por causa das 

diferenças nos modos de funcionamento de cada um dos ramos: “A Marinha 

e a Força Aérea mantêm um dispositivo com atividade diária especializada, 

24 horas por dia, enquanto o Exército no dia a dia orienta-se 

fundamentalmente para a instrução, o treino e aprontamento das forças”, diz 

o livro citado pelo Diário de Notícias. 

Os generais também apontam vulnerabilidades do sistema de Defesa 

português — fragilidades essas que o grupo comunicou ao Presidente da 

República numa carta enviada em janeiro de 2020. Os militares disseram 

assistir “com preocupação ao contínuo processo de degradação das Forças 

Armadas e ao consequente aumento das vulnerabilidades do sistema de 

defesa nacional e da posição do país no quadro das alianças que integra”. 
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https://www.dn.pt/politica/681-paginas-de-combate-generais-mantem-guerra-contra-mudancas-no-comando-14305761.html
https://www.dn.pt/politica/681-paginas-de-combate-generais-mantem-guerra-contra-mudancas-no-comando-14305761.html
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SIC NOTÍCIAS 

Operação Miríade: "Manchou a imagem das Forças Armadas e 

dos Comandos" 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de novembro de 2021 

 

Presidente [da Direção] do Grupo de Reflexão Estratégica Independente e ex-Chefe 

do Estado-Maior do Exército, General Pinto Ramalho, comentou a alegada rede de 

tráfico nas Forças Armadas [e, igualmente, abordou a questão da 

“reforma” e o livro que sobre a matéria o GREI tornou público em 

cerimónia levada a efeito no CCB, em Lisboa, em 10 de novembro de 

2021] 

 

«https://sicnoticias.pt/especiais/operacao-miriade/2021-11-11-Operacao-Miriade-

Manchou-a-imagem-das-Forcas-Armadas-e-dos-Comandos-54fdc1bf» 

 

 

 

*** * *** 

 

  

https://sicnoticias.pt/especiais/operacao-miriade/2021-11-11-Operacao-Miriade-Manchou-a-imagem-das-Forcas-Armadas-e-dos-Comandos-54fdc1bf
https://sicnoticias.pt/especiais/operacao-miriade/2021-11-11-Operacao-Miriade-Manchou-a-imagem-das-Forcas-Armadas-e-dos-Comandos-54fdc1bf
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in BLOG do Comandante Luís Costa Correia 

O GREI - Grupo de Reflexão Estratégica Independente 

16.Janeiro.2022 

 «https://costacorreia.blogspot.com/» 

O GREI - Grupo de Reflexão Estratégica Independente, é uma associação que 

tem por finalidade a realização de estudos de carácter estratégico, 

económico, e social sobre Portugal e a sociedade portuguesa, numa 

perspectiva do seu desenvolvimento da sua defesa e segurança e dos valores 

da cidadania. 

Dela fazem parte actualmente diversos oficiais de altas patentes das Forças 

Armadas na situação de reserva ou de reforma. 

Constituída em 2015, já publicou diversos estudos, de elevada qualidade, 

entre os quais uma pormenorizada análise sobre a recente reforma da 

estrutura superior das Forças Armadas, que caracteriza como um processo 

apressado e sem propósito entendível, e que pode ser consultada a partir das 

próprias telepáginas, sendo assim possível ao leitor atento constatar quanto 

de estranho se passou entre Dezembro de 2020 e Agosto de 2021, e a partir 

de tal constatação - bem como de outros elementos que venham a ser 

publicados - compreender ou deduzir melhor os subsequentes intrigantes 

episódios que culminaram, no final de 2021, na precipitada exoneração (ou 

demissão?) do então Chefe do Estado-Maior da Armada sem apresentação 

dos motivos que - pelo inusitado da situação - deveriam constar da proposta 

de "exoneração" apresentada pelo Governo, e não de uma incoerente (porque 

não invocada quanto aos outros três chefes militares) e apressada justificação 

presidencial do próprio Comandante Supremo das Forças Armadas, tudo isto 

colocando o novo  Chefe do Estado-Maior da Armada numa situação 

altamente desconfortável que por certo o terá inibido de enviar uma lógica e 

imediata mensagem de início de Chefia. 

Muito se espera, pois, do GREI, também através das suas telepáginas, por 

natureza mais velozes: 

https://grei-portugal.org 

 

 

... /// ... 

https://costacorreia.blogspot.com/
https://grei-portugal.org/
https://grei-portugal.org/
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Forças Armadas. Desafios, debates e propostas em três livros 

online 

O Grupo de Reflexão Estratégica Independente disponibiliza online e 

gratuitamente três publicações que permitem um retrato objetivo das nossas Forças 

Armadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lançamento do livro, A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas, com a 

presença do General Ramalho Eanes e outras individualidades. General Manuel 

Teixeira Martins, Prof. Doutor José Gil, Almirante Melo Gomes, General José Luiz Pinto 

Ramalho e Major General Luís Augusto Sequeira. 

© Leonardo Negrão / Global Imagens 

Valentina Marcelino 

19 janeiro 2022 — 14:19  

https://www.dn.pt/politica/forcas-armadas-desafios-debates-e-propostas-em-tres-

livros-online-14506139.html 

 

 

 

 

 

"Pré-falência" das Forças Armadas. As dez razões dos generais e a reação dos 

partidos 

[Este artigo, de 25FEV2020, pode ser recordado, clicando no link abaixo]  

«https://www.dn.pt/edicao-do-dia/25-fev-2020/pre-falencia-das-forcas-armadas-

as-dez-razoes-dos-generais-e-a-reacao-dos-partidos-11855134.html» 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://www.dn.pt/politica/forcas-armadas-desafios-debates-e-propostas-em-tres-livros-online-14506139.html
https://www.dn.pt/politica/forcas-armadas-desafios-debates-e-propostas-em-tres-livros-online-14506139.html
https://www.dn.pt/i/11855134.html
https://www.dn.pt/i/11855134.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/25-fev-2020/pre-falencia-das-forcas-armadas-as-dez-razoes-dos-generais-e-a-reacao-dos-partidos-11855134.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/25-fev-2020/pre-falencia-das-forcas-armadas-as-dez-razoes-dos-generais-e-a-reacao-dos-partidos-11855134.html
https://www.dn.pt/i/11855134.html
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"Numa pura lógica de cidadania", garante o vice-almirante Pires Neves, 

o Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) decidiu partilhar online 

os três livros que publicou até agora, gratuitamente. 

"O GREI, no âmbito da sua atividade e de acordo com o seu objeto 

programático, vem efetuando alguns trabalhos de reflexão sobre a temática 

da Segurança, da Defesa Nacional e das Forças Armadas (FFAA) tendo já 

publicado três livros, o último dos quais, a propósito da reforma da Estrutura 

superior das FFAA foi trazido a público no passado dia 10 de novembro de 

2021, conforme é do conhecimento geral", refere este oficial general, vice-

presidente do Conselho da organização. 

Pires Neves sublinha que "todos estes livros são de fácil leitura e estão 

estruturados e escritos de forma muito acessível, tendo em vista levar ao 

conhecimento de um público, desejavelmente cada vez mais alargado, 

questões que à partida, por demasiado técnicas por vezes, tendem a ficar 

longe de um são e informado debate público". 

Os livros disponíveis são: 

- "Forças Armadas Portuguesas. A complexidade dos desafios e a 

condição militar", Julho de 2017 (descarregue aqui) 

- "A Segurança e a Defesa Nacional. Um debate indispensável", Julho 

2018/2019 (descarregue aqui); 

- "A reforma da estrutura superior das FFAA. Um processo apressado 

e de propósito pouco entendível", Outubro de 2021 (descarregue aqui). 

O GREI é constituído por vários Oficiais Generais, entre os quais ex-Chefes 

dos Ramos. É presidido pelo ex-Chefe de Estado-Maior do Exército, Pinto 

Ramalho e tem a dirigir a Assembleia Geral o Almirante Melo Gomes, ex-chefe 

de Estado-Maior da Armada. 

Em maio do ano passado, recorde-se, os membros do GREI foram promotores 

de uma carta aberta, assinada pelo General Ramalho Eanes à cabeça, a 

contestar a reforma na estrutura superior das Forças Armadas. 

 

 

... /// ... 

 

 

 

 

https://grei-portugal.org/index.php
https://www.dn.pt/politica/681-paginas-de-combate-generais-mantem-guerra-contra-mudancas-no-comando-14305761.html
https://www.dn.pt/politica/681-paginas-de-combate-generais-mantem-guerra-contra-mudancas-no-comando-14305761.html
https://grei-portugal.org/docs/livro/LIVRO_GREI_09JUL_MASTER_2_EDICAO.pdf
https://grei-portugal.org/docs/livro/GREI_REFLEXAO_%20MATRIZ_FINAL_04ABR_GRAFICA.pdf
https://www.grei-portugal.org/docs/livro/06_livro.pdf
https://grei-portugal.org/orgaosSociais.php
https://www.dn.pt/politica/eanes-a-cabeca-28-ex-chefes-militares-pedem-travao-na-reforma-das-forcas-armadas-13719185.html


 As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reforma, a sua aplicação (o ruído) e a opinião publicada 
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EXPRESSO 

11/12/2021 

Ramos perdem mais pessoal para o EMGFA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quando tomou posse como CEMGFA, em 2018, Silva Ribeiro disse que 

“quem precisa muito de efetivos são os ramos”. 

Com a reforma do comando superior, a tendência é a contrária 

FOTO D.R. 

Estado-Maior funciona com metade dos efetivos. Reestruturação deve 

obrigar ramos a transferir meios 

VÍTOR MATOS 

«https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2563-1/html/primeiro-

caderno/politica/ramos-perdem-mais-pessoal-para-emgfa» 

Apesar de o chefe ter dito que ia reduzir o Estado-Maior General das 

Forças Armadas, (EMGFA), a reestruturação em curso vai exigir mais 

dois generais e pessoal para novos departamentos. Hoje, a estrutura 

funciona com pouco mais de metade dos quadros previstos porque os 

ramos não transferem os militares necessários. 

A nova estrutura do EMGFA, chefiado pelo almirante Silva Ribeiro, vai 

contemplar a criação de seis novos departamentos e a extinção de 

cinco, com destaque para um dos mais importantes do ponto de vista militar: 

o Centro de Comunicações e Informação de Ciberdefesa e Ciberespaço, que 

vai concentrar unidades antes separadas. Estas transformações, apurou o 

Expresso, estão a preocupar os ramos (Exército, Marinha e Força Aérea), que 

temem ter de disponibilizar mais recursos humanos para o EMGFA — que vai 

concentrar poderes com a nova estrutura de comando das Forças Armadas 

—, tendo em conta as novas leis orgânicas em apreciação em Belém. 
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No EMGFA, porém, a preocupação é inversa e nem é nova: a estrutura atual 

prevê um quadro de 1948 militares, que tem sido preenchido entre 50% 

a 60% porque os ramos não têm pessoal suficiente para transferir. 

Alegam falta de gente, mas, em certas áreas, os ramos têm todos os 

seus quadros de oficiais e sargentos ocupados, deixando o EMGFA 

com défice de pessoal, diz ao Expresso uma fonte militar do edifício 

do Restelo. Além da ciberdefesa, as novas direções contemplam um Estado-

Maior Conjunto, um Centro de Direção e Inovação e Transformação, um 

Centro de Avaliação, Certificação e Lições Aprendidas, uma Unidade de 

Gestão, Informação e Arquivo e um Centro de Acompanhamento Logístico 

Conjunto. 

Quando tomou posse como CEMGFA, em 2018, porém, o almirante Silva 

Ribeiro disse que “o EMGFA necessita de ser reestruturado e 

redimensionado, porque quem precisa muito de efetivos são os 

ramos”. Na verdade, depois da reforma do comando superior, a 

tendência será a contrária. Uma fonte próxima do almirante garante que 

as novas direções não implicam empenhar muito mais recursos humanos, por 

se tratar sobretudo de uma reorganização daquilo que já existe. 

Se a componente “ciber” se junta à de comunicações, o Departamento de 

Inovação e Transformação tem como objetivo os ramos não sobreporem 

projetos de investigação, e trabalharem em conjunto, o que nem sempre 

acontece. Já o Centro das Lições Aprendidas — lessons learned em linguagem 

NATO, cujo centro internacional funciona em Monsanto — é uma novidade, 

porque não havia nenhuma estrutura desse tipo comum aos três ramos. 

Objetivo: estabelecer uma doutrina militar conjunta e não parcelar. 

Para já, o decreto aguarda uma decisão de Belém, sabendo-se que Marcelo 

avisou que seria mais exigente na apreciação destas leis orgânicas, depois de 

ter promulgado as alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica de 

Bases e Organização das Forças Armadas. O EMGFA não respondeu às 

perguntas colocadas, e o gabinete do ministro da Defesa preferiu não 

responder enquanto a legislação estiver à espera da decisão de Belém. 

 

 

 

... /// ... 
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EXPRESSO  

Forças Armadas: É tempo de parar para refletir 

Obedecer sim, sempre, desde que as ordens sejam legítimas. Mas um militar pode e 

deve opinar sobre matéria da respetiva competência – só que nem sempre é 

aconselhável, como se viu pelas repercussões da reforma do comando superior das 

Forças Armadas, considera Paulo Sande, professor convidado de Ciência Política da 

Universidade Católica 

 
 

 
 

Paulo Sande  

Professor convidado de Ciência Política da Universidade Católica, Instituto de 

Estudos Políticos 

13 de Dezembro, 2021 17:25 

«HTTPS://EXPRESSO.PT/OPINIAO/2021-12-13-FORCAS-ARMADAS-E-TEMPO-DE-

PARAR-PARA-REFLETIR-8DFE226A» 

DEPRESSA E BEM… 

Quando eu era pequeno e o Mundo lá fora parecia assustador e complexo, a 

segurança e conforto chegavam-me nas palavras do meu pai, que me falava 

de um país antigo e honrado, cujo direito a existir fora conquistado a pulso, 

contra ventos, marés, mostrengos e velhos do Restelo na praia velha a 

perorar. 

Um dos esteios desse país construído a golpe – paraíso plantado à beira mar 

– eram as suas Forças Armadas (FFAA), velha instituição nova, servidas por 

tantos jovens e menos jovens ao longo de gerações, dos tempos antigos da 

luta pela independência aos dias sangrentos das guerras de África. Mais 

tarde, elas fizeram Abril e trouxeram a liberdade, que defenderam em 

Novembro contra as Forças adversas da repressão e do Mal. 

E o meu pai explicava-me a importância de tratar as FFAA com respeito, de 

lhes dar o lustro devido a quem tantos e tão leais serviços prestou ao país. 

[____________________________________________________________ 

Vem isto a propósito da apressada reforma das FFAA, formalmente iniciada 

há menos de um ano e que mais pareceu uma corrida contra o tempo do que 

um esforço sério e profundo de revitalização de um setor em clara fase de 

pré-ruptura. 

____________________________________________________________] 

https://expresso.pt/autores/2021-05-10-Paulo-Sande-5a69284d
https://expresso.pt/opiniao/2021-12-13-Forcas-Armadas-E-tempo-de-parar-para-refletir-8dfe226a
https://expresso.pt/opiniao/2021-12-13-Forcas-Armadas-E-tempo-de-parar-para-refletir-8dfe226a
https://expresso.pt/autores/2021-05-10-Paulo-Sande-5a69284d
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E o que se pedia, num país de parcos recursos e crescimento anémico, era 

que essa reforma, obviamente necessária, civicamente exigível, se fizesse 

após um debate público amplo e participado; que resultasse de uma sólida e 

reflectida unidade nacional (que não união nacional), com uma contribuição 

robusta dos próprios militares; que tratasse daquilo que verdadeiramente 

interessa e de que depende a revitalização do sistema de forças e da 

capacidade de acção das FFAA; e que fosse um sinal de coesão interna, de 

reconciliação dos portugueses com a instituição militar, de esperança num 

futuro em que as FFAA voltassem a ser o esteio que sossega as crianças 

pequenas. 

Foi todo o seu contrário. Em poucos dias, entre fevereiro e março de 2021, 

anunciou o Ministro de Defesa Nacional (MDN) a intenção de apresentar uma 

lei para reformar as estruturas superiores das FFAA - e apresentou-a; aos 

chefes de Estado Maior dos três ramos (Armada, Exército e Força Aérea) 

pediu-se que se pronunciassem à velocidade da luz (dizem-me que em 6 

horas) - só em junho e já em sede de especialidade foram ouvidos na 

comissão de defesa nacional da Assembleia da República (AR); convocaram-

se (dizem-me que em 8 dias) os Conselhos Superior Militar, da Defesa 

Nacional e de Estado, para opinar; a 25 de junho, votaram-se no Parlamento 

as alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica de Bases da 

Organização das Forças Armadas, aprovadas por PS, PSD e CDS. 

Finalmente, a [3] de agosto – depois de mais de um mês de reflexão – o 

Presidente da República (PR), Comandante Supremo das Forças Armadas, 

promulgou as Leis. 

SEM TEMPO NEM PARTICIPAÇÃO 

Rápido mais rápido não há. 

Pelo meio, ficou sem resposta a preocupação dos 28 signatários da carta 

pública dirigida aos responsáveis da Defesa Nacional, entre os quais 28 em 

29 antigos Chefes do Estado-Maior dos ramos e chefes de Estado-Maior 

General das Forças Armadas (CEMGFA), um dos quais também antigo 

Presidente da República (Ramalho Eanes). Nem os ouviram, como deviam, o 

MDN ou a AR. 

E de golpe foi igualmente ignorado o trabalho do GREI, Grupo de Reflexão 

Estratégica Independente constituído por antigos oficiais generais, que desde 

2018 estuda os caminhos para a reforma das FFAA – e não são os agora 

trilhados, como se pode aliás ler num livro publicado recentemente pelo GREI 

e apresentado em Lisboa em meados de novembro. 
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Pelo caminho caíram, ainda, as vozes sensatas e preocupadas de tantos 

comentadores, como Viriato Soromenho-Marques, para quem a 

subalternização dos chefes militares dos ramos é um “erro de gramática 

militar que manifesta uma conceção paupérrima da missão vital das FFAA e 

da responsabilidade das suas chefias, bem como uma conceção crispada do 

equilíbrio entre obediência funcional e liberdade de expressão”. 

Obedecer sim, sempre, desde que as ordens sejam legítimas. Mas um militar 

pode e deve opinar sobre matéria da respetiva competência – só que nem 

sempre é aconselhável, como se viu pelas repercussões deste caso. E pelo 

caminho parecem ter ficado o bom senso e a ponderação. 

Convém recordar que, no essencial – razão principal da discordância dos 

actuais chefes dos ramos e antigos chefes militares –, a reforma visa a 

transferência exaustiva de competências dos chefes de Estado-maior dos três 

ramos para o CEMGFA, designadamente do comando operacional conjunto 

das respetivas forças. Na prática, os chefes militares deixam de despachar 

diretamente com o ministro as questões militares (incluindo planeamento, 

direção e controlo da execução da estratégia de defesa militar e capacidades 

militares), devendo sempre passar pelo CEMGFA. 

____________________________________________________________ 

Quando, a [3] de agosto, o Presidente da República promulgou as leis, fê-lo 

com a manifesta incomodidade de quem sabia estar-se perante um simulacro 

de reforma que, mais do que unir, dividia a sociedade e as próprias FFAA, 

sem vantagem visível. Deixou claro, contudo, que o fazia devido (sobretudo) 

à maioria parlamentar que as aprovou e também por haver margem de 

apreciação dos decretos-lei que, no futuro, lhes dariam execução. Ficou claro, 

sobretudo, que os iria analisar à lupa. 

____________________________________________________________ 

Mas para isso ser bem feito, ouvindo todos os interessados, os autores da 

carta dos 28, o GREI, a sociedade civil, era preciso que pelo menos esses 

decretos regulamentares fossem preparados com tempo. Não foi o caso, pois 

logo em meados de novembro, aprovados por um governo enfraquecido pelo 

anúncio da dissolução da AR, o Presidente da República os recebeu para 

promulgação. 

A NUVEM E A CHUVA 

Quando chega a nuvem, a chuva não vem longe. 

Promulgadas as alterações às leis fundamentais das FFAA, o governo pareceu 

desse facto retirar como ilação o direito de decidir o que lhe aprouvesse sobre 

elas. E no dia 28 de setembro, terminava Gouveia e Melo o seu glorificado 

mandato na frente pandémica, logo o MDN chamou o chefe do Estado-Maior 

da Armada (CEMA) para o demitir. 
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Não fora a intervenção decisiva do PR e teria sido punido um contestatário – 

o CEMA, Almirante Mendes Calado – e instrumentalizado Gouveia e Melo 

(para usar a expressão de Viriato Soromenho-Marques, em artigo de 2 de 

outubro). 

Não foi só isso, ainda que se o fosse já seria mais do que suficiente. 

Também o nome indicado pela Marinha para o cargo de Comandante Naval 

foi rejeitado pelo MDN, ouvido o CEMGFA. 

[____________________________________________________________ 

Será este já um caso de interpretação maximalista das novas leis, que, sem 

prejuízo de considerações sobre a bondade da decisão, faz com que a Marinha 

de Guerra portuguesa esteja sem Comandante Naval há mais de quatro 

meses, o que – dizem-me fontes da Armada – é uma situação inédita e grave? 

____________________________________________________________] 

Em causa estão, em todo este apressado processo, o prestígio das 

instituições, a confiança de militares e civis nas lideranças, o conhecimento 

cabal de quem prepara um processo desta envergadura sobre o sector a 

reformar, a incompreensão sobre os padrões e princípios militares, o respeito 

entre todos, o moral, a expectativa de quantos esperam ansiosamente por 

uma verdadeira reforma das FFAA, o valor efetivo, o respeito e 

reconhecimento que merece a condição militar, a consideração devida a todos 

quantos se manifestaram, entre os quais castrenses ilustres e antigos 

Presidentes da República, todos atropelados pela velocidade excessiva e 

inconsiderada do processo. 

[____________________________________________________________ 

As Forças Armadas de um país, sobretudo de um antigo país como Portugal, 

pertencem em primeiro lugar aos seus cidadãos. E a mais ninguém. 

____________________________________________________________] 

Desde o primeiro dia que, a respeito da reforma das FFAA, Marcelo Rebelo de 

Sousa, presidente da República e seu Comandante Supremo, salientou a 

importância do seu sucesso, conciliando “arrojo e bom senso, assertividade 

e participação, reforço institucional e plasticidade pessoal”. 

[____________________________________________________________ 

Ora arrojo houve, bom senso pouco; assertividade, sem dúvida, 

participação escassa; reforço institucional nenhum; e alguns dos 

interlocutores ou não entenderam o meio em que navegavam ou não foram 

capazes de antecipar a chuva à vista da nuvem. 

____________________________________________________________] 
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Não posso senão desejar que o bom senso volte a imperar e que, num 

período pré-eleitoral, com o Parlamento dissolvido, seja dado a este 

processo e à concretização das medidas aprovadas o tempo e 

respiração necessários à participação, ao reforço institucional e a 

uma verdadeira, justa e eficaz reforma das nossas Forças Armadas. 

Para que às crianças de hoje qualquer pai possa dar a segurança que o meu 

me deu. 

 

 

 

... /// ... 

 

 

 

SEMANÁRIO EXPRESSO 

Uma reforma a precisar de reforma 

“À espada em tuas mãos achada 

Teu olhar desce. 

‘Que farei eu com esta espada?’ 

Ergueste-a, e fez-se.” 

 

Paulo Almeida Sande [*] 

 

18 Dezembro 2021 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2564/html/primeiro-

caderno/opiniao/uma-reforma-a-precisar-de-reforma 

 

Há muito que escrevo sobre a importância de dar importância às Forças 

Armadas portuguesas (FA), em situação de pré-rutura e a precisar de 

reforma. É uma necessidade urgente. Não por estar iminente uma guerra, 

mas porque as FA, símbolo de identidade nacional, referência e garantia de 

segurança, são também parte relevante da imagem projetada por Portugal. 

Já Fernando Pessoa o sabia: foi no erguer da espada que se fez Portugal e o 

quase milagre que foi a sua resistência e sobrevivência. Ergueu-se — e fez-

se. Falta de novo erguer-se. 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2564/html/primeiro-caderno/opiniao/uma-reforma-a-precisar-de-reforma
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2564/html/primeiro-caderno/opiniao/uma-reforma-a-precisar-de-reforma
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Vem isto a propósito da apressada reforma das FA, formalmente (re)iniciada 

há menos de um ano, que não é o esforço sério de que o sector precisa. 

Pede-se a mudança profunda da organização, uma solução para a falta de 

soldados, o equipamento obsoleto, a organização de comando. Pede-se uma 

reforma baseada num amplo consenso nacional, sinal de coesão e de 

reconciliação dos portugueses com a instituição militar. 

Foi quase o oposto. 

Tudo (re)começou em fevereiro de 2021, quando o ministro de Defesa 

Nacional (MDN) anunciou a reforma das estruturas superiores das FA. Entre 

março e junho, num país afeito a procrastinar, com escasso tempo para a 

opinião dos chefes das armas (Armada, Exército, Força Aérea) e pouca 

intervenção da sociedade civil, o Parlamento aprovou, com votos do PS, PSD 

e CDS, alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica da Organização 

das FA. O Presidente da República (PR) promulgou-as a [3] de agosto. 

Rápido mais rápido não há. 

 

Em causa está o prestígio da instituição militar, gorada a 

expectativa de uma verdadeira reforma das FA 

 

E em que consiste esse telhado novo para cobrir fundações 

remendadas? No essencial, na transferência de parte substancial das 

competências dos chefes das armas para o Chefe do Estado-Maior-General 

das FA (CEMGFA), de que passam, na prática, a depender. 

Apesar da velocidade (ou por causa dela), 28 ex-Chefes do Estado-Maior das 

armas e CEMGFA (em 29 possíveis), incluindo um antigo PR, dirigiram uma 

carta aos responsáveis da defesa nacional. Antigos oficiais generais, reunidos 

no Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI), publicaram um livro 

a criticar a reforma. 

O PR promulgou as leis a [3] de agosto com clara incomodidade. Comandante 

Supremo das FA, sabe estar-se perante uma reforma falhada, que aceitou 

salientando a maioria na AR, mas sublinhando que os decretos-leis que no 

futuro lhe dariam execução deixariam decerto margem de apreciação. Ficou 

claro que os examinaria à lupa. 

Tempo era, pois, o que se precisava para que todos, dos autores da carta dos 

28 à sociedade civil, pudessem ser ouvidos e os decretos preparados com 

tempo. Mas logo em meados de novembro, anunciada já a dissolução da AR, 

o Governo aprovou-os e enviou-os para o PR para promulgação. 
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Como trovão a anunciar a tempestade, à aprovação das leis em agosto logo 

se seguiu o lamentável episódio da demissão pelo MDN do Chefe do Estado-

Maior da Armada. 

Sem a intervenção do PR teria sido punido um contestatário e usado, para 

seu próprio desprimor, o bom nome de Gouveia e Melo. E ainda se arrasta há 

meses a escolha do comandante naval. 

Serão estes já casos de interpretação maximalista das novas leis? 

Marcelo Rebelo de Sousa desejou, em tempo, que a reforma conciliasse 

“arrojo e bom senso, assertividade e participação, reforço institucional e 

plasticidade pessoal”. A excesso de arrojo não correspondeu bom 

senso, à muita assertividade falhou a participação e, se o reforço 

institucional parece irrelevante, a plasticidade pessoal de alguns dos 

envolvidos deixa a desejar. 

Em causa está o prestígio da instituição militar, gorada a expectativa 

de uma verdadeira reforma das FA, atropelada pela velocidade 

excessiva e inconsiderada do processo. 

As FA deste antigo Portugal pertencem aos seus cidadãos. E a mais ninguém. 

Espero que ainda haja tempo para reconsiderar. Para fazer a tal 

ampla apreciação das normas que visam executar a reforma. 

Para erguer a espada — e agir com correção. 

 

[*] 

Professor convidado de Ciência Política da Universidade Católica, Instituto de 

Estudos Políticos 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas também 

alvo de desconsiderações pelo Governo e pelo Parlamento? 

in 

«https://costacorreia.blogspot.com/» 

 

Em 13 do recente mês de Agosto o "Expresso" publicou um texto (intitulado 

"Defesa Nacional: desconsiderações ao mais alto nível") em que eu me referia 

ao que considerava (e considero) diversas desconsiderações governamentais 

e parlamentares a distintos Almirantes e Generais, no quadro preparatório de 

uma reforma das estruturas superiores das Forças Armadas. 

Entre tais desconsiderações figurava o facto de - segundo o "Expresso" - ter 

sido concedido apenas um escasso período de cerca de 6 horas (seis horas) 

para a apreciação pelos Chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército, 

e da Força Aérea, do importante projeto de profunda reorganização da 

estrutura superior das Forças Armadas, aprovado em Conselho de Ministros 

em 11 de Março. 

E, curiosamente - ou talvez não - sem ter sido referido publicamente que o 

citado projecto sobre tais importantes reformas nas Forças Armadas tivesse 

igualmente sido submetido a apreciação precisamente do Chefe do Estado-

Maior- General das Forças Armadas, não tendo havido também qualquer 

referência a que no próprio texto fosse mencionado que tinha sido alvo de 

prévios pareceres militares. 

Óbvia e importante desconsideração governamental para com um distinto 

Almirante (e Doutor em Ciência Política). 

Como se tal não bastasse, a própria Assembleia da República, apesar de ter 

recebido a proposta de Lei Orgânica da reorganização da estrutura superior 

das Forças Armadas, acompanhada pela menção do Presidente do Conselho 

Superior de Defesa Nacional (o Presidente da República) de que "quer na sua 

tramitação quer na sua eventual aplicação é fundamental o papel dos Chefes 

dos três Ramos das Forças Armadas" (curiosamente sem qualquer referência 

- que também deveria ser fundamental - ao Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas), apressou-se a aprovar na generalidade a citada 

Proposta, remetendo então para a Comissão de Defesa Nacional a audição 

(apenas na especialidade...) dos 4 Chefes dos Estados-Maiores, só então 

sendo ouvido em todo este processo o Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas, também relegado para uma audição cujos conceitos gerais 

https://costacorreia.blogspot.com/
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já tinham sido aprovados pelo plenário do Parlamento, não se tendo 

considerado a hipótese de uma audição preliminar à apreciação em plenário, 

em óbvia e importante desconsideração - mais uma, mas agora parlamentar 

- também para com um ilustre Almirante - o Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas. 

 

Acéfalas? 

Creio bem que não. 

Luís Costa Correia 

19.Dezembro.2021 

 

 

... /// ... 

 

 

 

 

 

 

 

2021-12-23 às 13h49 

«https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-

ministros?i=460» 

Comunicado do Conselho de Ministros de 23 de dezembro de 2021 

......................................................................................................................................................... 

16. Foi aprovada a deliberação que propõe a Sua Excelência o Presidente da 

República, com parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas, após audição do Conselho do Almirantado, a exoneração do 

Almirante António Maria Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior 

da Armada e a nomeação do Vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de 

Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada, bem como a 

correspondente promoção ao posto de Almirante. 

..................................................................................................................................... 

 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=460
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=460
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PORTUGUESA 

Chefe do Estado Maior da Armada 

23 de dezembro de 2021 

«https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/12/chefe-do-

estado-maior-da-armada/» 

1. O Presidente da República recebeu, do Governo, as propostas de 

exoneração do Senhor Almirante António Maria Mendes Calado do cargo de 

Chefe do Estado-Maior da Armada e de nomeação do Senhor Vice-Almirante 

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo para o mesmo cargo. 

2. Depois de receber o Senhor Almirante CEMA, e tendo em consideração a 

que haverá, muito em breve, legislação orgânica sobre o Estado-Maior-

General e os três ramos das Forças Armadas – significando um novo ciclo 

político e funcional –, entendeu ser chegado o tempo de proceder à referida 

exoneração. Assim se antecipa de alguns meses o termo do segundo 

mandato, a ocorrer de acordo com disponibilidade manifestada pelo Senhor 

Almirante CEMA. O Presidente da República agradece e louva o muito 

qualificado desempenho do Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da 

Armada, aliás, no quadro de uma carreira brilhante, e condecora-o com a 

Grã-Cruz da Ordem de Cristo. 

3. Na sequência da citada exoneração, e sob proposta do Governo, com 

parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

após audição do Conselho do Almirantado, o Presidente da República vai 

nomear Chefe do Estado-Maior da Armada o Senhor Vice-Almirante Henrique 

de Gouveia e Melo e promovê-lo ao posto de Almirante. 

4. A posse do futuro CEMA realizar-se-á na próxima segunda-feira, dia 27 de 

dezembro, às quinze horas, de acordo com as regras adotadas pela 

Presidência da República nas posses conferidas em pandemia. 

 

*** * ***  

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/12/chefe-do-estado-maior-da-armada/
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/12/chefe-do-estado-maior-da-armada/
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EXPRESSO 

"Deixo a Marinha não por vontade própria", diz Mendes 

Calado 

 
 

 

 

 

 

 

 

Paulo Duarte 

Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada exonerado esta quinta-

feira, afirmou que deixa a Marinha "não por vontade própria", assegurando 

que "até ao último momento" manteve a "mão firme no leme" porque é 

isso que "mares agitados" exigem 

23 DEZEMBRO 2021 20:04 

 

 

 

Lusa 

https://expresso.pt/politica/2021-12-23-Deixo-a-Marinha-nao-por-vontade-propria-

diz-Mendes-Calado-

dab953e0?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politi

ca&utm_content=Deixo+a+Marinha+no+por+vontade+prpria+diz+Mendes+Calado 

"Foi uma honra ter sido o vosso comandante. Falta-me tempo e palavras para 

expressar tamanha gratidão. Deixo a Marinha não por vontade própria pois 

os que me conhecem não entenderiam que abandonasse o leme da nossa 

Marinha depois de tanto resistir ao temporal que nos assolou nos últimos 

tempos", afirmou Mendes Calado num vídeo publicado no Facebook oficial da 

Marinha. 

De acordo com o CEMA exonerado -- que será substituído no cargo por 

Henrique Gouveia e Melo -- "mares agitados exigem mão firme no leme", 

garantindo que foi o que procurou "fazer até ao último momento". 

https://expresso.pt/autores/2015-05-03-Lusa
https://expresso.pt/politica/2021-12-23-Deixo-a-Marinha-nao-por-vontade-propria-diz-Mendes-Calado-dab953e0?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politica&utm_content=Deixo+a+Marinha+no+por+vontade+prpria+diz+Mendes+Calado
https://expresso.pt/politica/2021-12-23-Deixo-a-Marinha-nao-por-vontade-propria-diz-Mendes-Calado-dab953e0?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politica&utm_content=Deixo+a+Marinha+no+por+vontade+prpria+diz+Mendes+Calado
https://expresso.pt/politica/2021-12-23-Deixo-a-Marinha-nao-por-vontade-propria-diz-Mendes-Calado-dab953e0?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politica&utm_content=Deixo+a+Marinha+no+por+vontade+prpria+diz+Mendes+Calado
https://expresso.pt/politica/2021-12-23-Deixo-a-Marinha-nao-por-vontade-propria-diz-Mendes-Calado-dab953e0?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politica&utm_content=Deixo+a+Marinha+no+por+vontade+prpria+diz+Mendes+Calado
https://expresso.pt/autores/2015-05-03-Lusa
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Segundo a nota do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa "depois de 

receber o Senhor Almirante CEMA, e tendo em consideração a que haverá, 

muito em breve, legislação orgânica sobre o Estado-Maior-General e os três 

ramos das Forças Armadas -- significando um novo ciclo político e funcional 

--, entendeu ser chegado o tempo de proceder à referida exoneração". 

Desta forma, antecipa-se "alguns meses o termo do segundo mandato", o 

que vai ocorrer "de acordo com disponibilidade manifestada" por Mendes 

Calado, referia a mesma nota. 

O Presidente da República vai dar posse a Henrique Gouveia e Melo como 

CEMA na segunda-feira, considerando "ser chegado o tempo" de exonerar 

Mendes Calado do cargo. 

 

... /// ... 

 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

PR: este é "o momento" para substituir o Chefe do Estado-Maior 

da Armada 

O Presidente da República defendeu esta sexta que este é "o momento" para substituir 

o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) e considerou que Mendes Calado quis 

"marcar a sua posição" e dizer que não pediu o afastamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa visitou. 

© Gonçalo Delgado/Global Imagens 

Lusa 

24 Dezembro 2021 — 15:33 

«https://www.dn.pt/politica/pr-diz-que-este-e-o-momento-para-substituir-chefe-do-

estado-maior-da-armada--

14439118.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=14439118» 

https://www.dn.pt/politica/pr-diz-que-este-e-o-momento-para-substituir-chefe-do-estado-maior-da-armada--14439118.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=14439118
https://www.dn.pt/politica/pr-diz-que-este-e-o-momento-para-substituir-chefe-do-estado-maior-da-armada--14439118.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=14439118
https://www.dn.pt/politica/pr-diz-que-este-e-o-momento-para-substituir-chefe-do-estado-maior-da-armada--14439118.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=14439118
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À margem de uma iniciativa de Natal no Palácio e Belém, em Lisboa, Marcelo 

Rebelo de Sousa foi questionado se viu o vídeo de despedida do CEMA 

exonerado na quinta-feira, Mendes Calado, que afirmou que deixa a Marinha 

"não por vontade própria". 

O chefe de Estado disse que não viu, mas explicou que, "quando em setembro 

se colocou a questão da substituição", foi entendido "que fazia sentido 

esperar pelas leis orgânicas do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas e dos três ramos", decisão com a qual concordou. 

Marcelo Rebelo de Sousa indicou que essas leis, que aguardam promulgação, 

"estão praticamente prontas". 

“E, portanto, parece que é o momento, um novo ciclo político, porque 

é uma nova orgânica, e funcional, que explica que seja este o 

momento e não o outro o momento, este o momento da concretização 

daquilo que havia a concretizar", defendeu. 

O Presidente da República disse também que agradeceu "muito ao senhor 

almirante Mendes Calado, porque não só logo no início deste ano se mostrou 

disponível para encurtar o mandato - que seria mais tarde, isto agora 

foi antecipado uns meses - como o cumpriu até o fim de uma forma muito 

brilhante, como toda a sua carreira", o que motivou a condecoração com a 

Grã-Cruz da Ordem de Cristo. 

"E quis, como militar, marcar a sua posição de que é evidente que 

quem exerce o poder exerce o poder, quem propõe, propõe, quem 

exonera, exonera, e não foi ele que, por qualquer tipo de dissidência, 

de divergência, de animosidade, tomou a iniciativa de pedir o 

afastamento", salientou. 

Marcelo Rebelo de Sousa referiu também que "todas as chefias, por razões 

diferentes, vão motivar ou na sua sucessão ou na sua recondução decisões 

até ao termo do mandato presidencial", o que "é próprio da estabilidade 

institucional, é assim". 

Na segunda-feira [27 DEZ] vai dar posse ao quarto CEMA (o vice-almirante 

Gouveia e Melo) desde que é Presidente da República, considerando que isso 

"mostra que o Presidente, o comandante Supremo das Forças Armadas, acaba 

por interferir muito, sempre sob proposta do Governo, em matéria de 

nomeação e recondução". 

E apontou que até ao fim do mandato ainda terá pela frente "decisões como 

a recondução do chefe do Estado-Maior da Força Aérea, depois a substituição 

do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, depois a substituição 

do chefe do Estado-Maior do Exército, depois a eventual recondução do 

empossado segunda-feira chefe do Estado-Maior da Armada". 
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Na quinta-feira, através uma nota publicada no 'site' da Presidência, Marcelo 

Rebelo de Sousa deu conta de que vai nomear o vice-almirante Henrique de 

Gouveia e Melo como CEMA e promovê-lo ao posto de almirante, depois de no 

mesmo dia o Conselho de Ministros ter aprovado propor a nomeação ao 

Presidente da República. 

O Presidente da República informou também que vai dar posse a Gouveia e 

Melo na segunda-feira, considerando "ser chegado o tempo" de exonerar 

Mendes Calado do cargo. 

 

... /// ... 

 

 

JORNAL DE NOTÍCIAS 

Costa diz que "havia entendimento" para Mendes Calado sair 

O primeiro-ministro desdramatizou a substituição do Chefe do Estado-Maior 

da Armada (CEMA), alegando que havia um entendimento para uma saída 

das funções antes do fim do mandato. 

 

 

 

 

 

 

Foto: KENZO TRIBOUILLARD / EPA 

JN/Agências 

24 de Dezembro às 18:24 

https://www.jn.pt/nacional/costa-diz-que-havia-entendimento-para-mendes-

calado-sair-14439353.html 

"Havia um entendimento de uma saída antes do termo do mandato e, 

neste momento em que temos novas leis orgânicas a entrar em vigor, em 

breve, pareceu ao Governo, e o Presidente da República concordou, que 

era altura de proceder a esta alteração", afirmou Costa em declarações à 

CNN Portugal. 

https://www.jn.pt/nacional/costa-diz-que-havia-entendimento-para-mendes-calado-sair-14439353.html
https://www.jn.pt/nacional/costa-diz-que-havia-entendimento-para-mendes-calado-sair-14439353.html
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Segundo as palavras transmitidas pela estação de televisão, o chefe do 

executivo nada mais adiantou sobre a substituição do almirante Mendes 

Calado pelo vice-almirante Gouveia e Melo, indicando ter tentado telefonar 

esta sexta-feira [24 dez] ao CEMA cessante e que tal não foi possível. 

MARCELO RELATIVIZA CRÍTICAS E LEMBRA QUE CEMA SE 

DISPONIBILIZOU A SAIR 
VER MA IS 

 

 

 

 

 

 

"Tentei falar com ele por telefone, mas não foi possível, mas queria 

sublinhar que o país deve estar-lhe muito reconhecido pelo grande 

trabalho que o senhor almirante [Mendes Calado] desenvolveu", 

sublinhou. 

As palavras de Costa coincidem com as proferidas hoje também pelo 

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu ser este 

"o momento" para substituir o CEMA e considerou que Mendes Calado quis 

"marcar a sua posição" e dizer que não pediu o afastamento. 

Na segunda-feira, Rebelo de Sousa vai dar posse ao quarto CEMA (o vice-

almirante Gouveia e Melo) desde que é chefe de Estado, considerando que 

isso "mostra que o Presidente, o comandante Supremo das Forças 

Armadas, acaba por interferir muito, sempre sob proposta do Governo, 

em matéria de nomeação e recondução". 

 

 

 

... /// ... 

 

  

https://www.jn.pt/i/14439093.html
https://www.jn.pt/i/14439093.html
https://www.jn.pt/i/14439093.html
https://www.jn.pt/nacional/marcelo-relativiza-criticas-e-lembra-que-cema-se-disponibilizou-a-sair-14439093.html
https://www.jn.pt/nacional/marcelo-relativiza-criticas-e-lembra-que-cema-se-disponibilizou-a-sair-14439093.html
https://www.jn.pt/i/14439093.html
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Diário da República, 1.ª série 

«https://files.dre.pt/1s/2021/12/24901/0000200002.pdf» 

_____________________________________________________________________________ 

N.º 249         27 de dezembro de 2021          Pág. 12-(2) 
_____________________________________________________________________________ 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Decreto do Presidente da República n.º 117-A/2021 

de 27 de dezembro 

Sumário: Exoneração e nomeação do Chefe do Estado-Maior da Armada. 

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 133.º, alínea p), da Constituição, o 

seguinte: 

Artigo 1.º 

É exonerado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada, sob proposta do Governo, 

conforme Deliberação do Conselho de Ministros de 23 de dezembro de 2021, o Almirante 

António Maria Mendes Calado. 

Artigo 2.º 

É nomeado para o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada, sob proposta do Governo, 

conforme Deliberação do Conselho de Ministros de 23 de dezembro de 2021, o Vice-Almirante 

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, bem como a correspondente promoção ao 

posto de Almirante, nos termos do n.º 2 do artigo 197.º do Estatuto dos Militares das Forças 

Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual.  

Artigo 3.º 

O presente decreto produz efeitos a 27 de dezembro de 2021. 

Assinado em 25 de dezembro de 2021. 

Publique -se  

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendado em 27 de dezembro de 2021. 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

 

 

... /// ... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Numa cerimónia rápida e sem declarações, Gouveia e Melo 

tomou posse como CEMA 

Antigo coordenador da task force da vacinação contra a covid-19 substitui Mendes 

Calado, que não esteve presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouveia e Melo 
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27 Dezembro 2021 — 15:11 

«https://www.dn.pt/sociedade/numa-cerimonia-rapida-e-sem-declaracoes-gouveia-

e-melo-tomou-posse-como-cema-

14442873.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=14442873#medi

a-1» 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu esta segunda-feira 

posse ao novo Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia 

e Melo, sucessor de Mendes Calado que sai do cargo antes do fim do mandato. 

A cerimónia foi rápida e sem quaisquer declarações, tendo decorrido no 

Palácio de Belém, em Lisboa, com limitações devido à situação epidemiológica 

do país. 

Gouveia e Melo sucede ao almirante António Mendes Calado, que era CEMA 

desde 2018 e não esteve presente nesta cerimónia. O antigo CEMA tinha sido 

reconduzido para mais dois anos em fevereiro deste ano e o seu mandato 

terminaria em 2023. 

Estiveram presentes na cerimónia de posse o presidente da Assembleia da 

República, Eduardo Ferro Rodrigues, o ministro da Defesa Nacional, João 

Gomes Cravinho, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 

almirante Silva Ribeiro, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general 

Joaquim Nunes Borrego, e em representação do Exército esteve o 

Comandante das Forças Terrestres, tenente-general Martins Pereira. 
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Pela Marinha, esteve presente o vice-Chefe do Estado-Maior da Armada e 

ainda a mulher e filhos de Henrique Gouveia e Melo, nesta que foi a quarta 

vez que Marcelo Rebelo de Sousa deu posse a um CEMA desde que é chefe de 

Estado. 

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo nasceu em Quelimane, 

Moçambique, em 21 novembro 1960. Ingressou na Escola Naval em 7 

setembro de 1979. 

O agora almirante passou 22 anos da sua carreira nos submarinos onde 

exerceu diversas funções operacionais, tendo comandado os submarinos 

Delfim e Barracuda. 

Gouveia e Melo coordenou a equipa responsável pelo plano de vacinação 

nacional contra a covid-19 entre 03 de fevereiro e 28 de setembro. 

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou a proposta da nomeação do 

então vice-almirante para o cargo de (CEMA), substituindo o almirante 

António Mendes Calado, e que teve "o parecer favorável do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas, após audição do Conselho do 

Almirantado". 

No mesmo dia, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que iria "nomear Chefe do 

Estado-Maior da Armada o senhor vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo 

e promovê-lo ao posto de almirante". 

O Presidente, que é também comandante supremo das Forças Armadas, 

agradeceu a Mendes Calado o seu empenho enquanto CEMA e anunciou a sua 

condecoração com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, mas considerou "ser 

chegado o tempo" de o exonerar do cargo. 

Ainda na quinta-feira, Mendes Calado afirmou, num vídeo publicado no 

Facebook oficial da Marinha, que deixa a Marinha "não por vontade própria", 

assegurando que "até ao último momento" manteve a "mão firme no leme" 

porque é isso que "mares agitados" exigem. 

Na passada sexta-feira [24 DEZ], o Presidente sustentou que este é "o 

momento" para substituir o CEMA, uma vez que "fazia sentido esperar pelas 

leis orgânicas do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos três ramos". 

A saída de Mendes Calado do cargo antes do termo do seu mandato já tinha 

sido noticiada em setembro passado, mas na altura foi adiada pelo Presidente 

da República, que considerou não ser "o momento adequado" para a sua 

substituição. 

A situação criou uma 'mini-crise' entre o Governo e a Presidência da República, 

tendo havido uma reunião de urgência, em Belém, entre o primeiro-ministro, 

o ministro da Defesa e o Presidente. 
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Nos termos da lei orgânica das Forças Armadas, os chefes dos ramos são 

nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do 

Governo, que deve ser precedida da audição, através do ministro da Defesa 

Nacional, do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 

 

EXPRESSO 

Sem discursos, sem passou-bem, sem Costa, sem o 

antecessor: Gouveia e Melo já é chefe da Armada 

Gouveia e Melo foi esta tarde empossado como novo Chefe do Estado-Maior da 

Armada, numa cerimónia de dois minutos, sem discursos ou direito a perguntas, e 

com ausências notadas: António Costa e Mendes Calado, o antecessor que não 

gostou de ser afastado, não estiveram presentes 

 
 

 

 

 

 

 

Tiago Miranda 

27 Dezembro 2021 15:13 

 

 

 

João Diogo Correia       Tiago Miranda 
       Jornalista         Fotojornalista 

«https://expresso.pt/politica/2021-12-27-Sem-discursos-sem-passou-bem-sem-

Costa-sem-o-antecessor-Gouveia-e-Melo-ja-e-chefe-da-Armada-

3b9ab3a0?utm_content=%C3%83%C2%89%20fazer%20a%20conta&utm_mediu

m=newsletter&utm_campaign=13a0b8009b&utm_source=expresso-

expressomatinal» 

Empossado por Marcelo Rebelo de Sousa, Henrique Gouveia e Melo é 

oficialmente o novo Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA). A 

cerimónia de tomada de posse aconteceu há minutos, e foram poucos: 

antecipada e restrita, a assinatura, no Palácio de Belém, do compromisso de 

honra de Gouveia e Melo fez-se sem discursos, ligeiramente antes da hora 

marcada (15h) e com ausências notadas. 
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A principal foi a do Almirante Mendes Calado, antecessor de Gouveia e 

Melo, que disse há dias ter saído a contragosto do cargo. António 

Costa também não esteve presente. A representar o Governo estava João 

Gomes Cravinho, ministro da Defesa, que esteve no centro do folhetim da 

substituição do CEMA — há dois meses, Marcelo veio a público desautorizar 

o ministro, travando a saída de Mendes Calado em setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Belém, estiveram ainda o Almirante Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas (CEMGFA), e alguns representantes dos três 

ramos das Forças Armadas. A situação pandémica no país foi a justificação 

dada para que a tomada de posse fosse curta e restrita a poucos convidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Depois de lido, o documento da posse de Gouveia e Melo, que passa também 

de vice-Almirante a Almirante, foi assinado por Marcelo Rebelo de Sousa, que 

dirigiu ao novo CEMA algumas palavras, não audíveis e sem cumprimentos. 

Seguiu-se Ferro Rodrigues, esticando o punho para um cumprimento a 

Gouveia e Melo. E a cerimónia terminou. 

Chegar a chefe da Armada era um sonho antigo, e não escondido, de Gouveia 

e Melo, que o lembrou na entrevista concedida ao Expresso na edição do 

passado fim de semana. “Confirmo que é um objetivo importante para 

mim, caso seja esse o entendimento superior.” 
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E deixando como objetivo que “a Marinha seja um dos catalisadores de um 

novo posicionamento de Portugal para o mar no século XXI”. 

Sobre a polémica da substituição de Mendes Calado, chutou para canto. 

“O processo de exoneração exige um conjunto de passos” e, nesses passos, 

o Presidente da República, que é também comandante supremo das Forças 

Armadas, não tem de ser o primeiro a saber. 

Mais à frente, Gouveia e Melo admitiu, porém, que, “em termos políticos, 

naturalmente, as coisas não são assim”. 

POLÍTICA 

Apesar da unanimidade com que Gouveia e Melo tem sido aplaudido depois 

de ter liderado a task-force de vacinação em Portugal entre 3 de fevereiro e 

28 de setembro, o momento da chegada a chefe da Armada não é pacífico, 

situação para a qual contribuíram há dias as palavras de Mendes Calado. 

Num vídeo publicado no Facebook oficial da Marinha, o ex-CEMA lembrou a 

“honra” de ter exercido o cargo, mas frisou a saída forçada. “Deixo a 

Marinha não por vontade própria, pois os que me conhecem não 

entenderiam que abandonasse o leme da nossa Marinha depois de 

tanto resistir ao temporal que nos assolou nos últimos tempos”, 

afirmou. 

De acordo com o CEMA exonerado, “mares agitados exigem mão firme no 

leme”, garantindo que foi o que procurou “fazer até ao último momento”. 

Este domingo, Marques Mendes engrossou o tom das críticas no 

comentário de domingo na SIC. “A atitude do Governo é lamentável, 

é uma iniciativa péssima”, qualificou o comentador, para quem 

Mendes Calado “quase foi atirado pela janela fora”. A popularidade de 

Gouveia e Melo, trazida pela projeção mediática que a vacinação teve no país, 

pode estar a ser “aproveitada” pelo Governo, em vésperas de eleições, 

criticou Marques Mendes. 

O primeiro-ministro justificou-se no final da semana, desdramatizando a 

saída de Mendes Calado a um mês das eleições e garantindo que “havia um 

entendimento de uma saída antes do termo do mandato”. Além disso, 

“neste momento em que temos novas leis orgânicas a entrar em vigor, em 

breve, pareceu ao Governo, e o Presidente da República concordou, que era 

altura de proceder a esta alteração”, declarou António Costa à CNN Portugal. 

 

 

... /// ... 

https://expresso.pt/politica
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SAPO.PT 

A ausência de Mendes Calado e o silêncio do Almirante 
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Henrique Gouveia e Melo é agora Almirante e o novo Chefe do Estado-Maior 

da Armada, sucedendo a António Mendes Calado num processo considerado 

polémico. 

Gouveia e Melo ficou conhecido dos portugueses ao assumir a coordenação 

da vacinação contra a covid-19, depois de uma longa carreira na Marinha. 

A 3 de fevereiro deste ano, o agora almirante de 61 anos, submarinista, 

assumiu a ‘task force’, depois da demissão de Francisco Ramos devido a 

irregularidades no processo de vacinação. No entanto, desde o início da 

pandemia que já estava no planeamento das ações das Forças Armadas no 

terreno. 

A partir desse dia, vestiu o camuflado para “uma guerra” contra o novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) e saiu do anonimato para se tornar numa cara 

conhecida dos portugueses, fazendo com que o país se tornasse num exemplo 

do sucesso da estratégia de vacinação contra a covid-19. 

Aos poucos, a sua eficiência e pragmatismo foram transformando-o 

num ‘herói’ para muitos. 
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O anterior coordenador da 'task force’ de vacinação contra a covid-19 

foi eleito personalidade do ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em 

Portugal (AIEP) e em novembro marcou presença numa sessão de perguntas 

e respostas na Web Summit. 

Também em novembro, não via com bons olhos o seu regresso à “task force” 

e rejeitava um “sebastianismo” que considerava não ser saudável para o país. 

E se em setembro rejeitava a possibilidade de entrar na política, dizendo 

que "daria um péssimo político”, este mês, numa tertúlia comemorativa dos 

157 anos do Diário de Notícias, (já) não fechava a porta a uma eventual 

candidatura. 

Questionado sobre se teria pensado em “ter a coragem de se candidatar à 

Presidência da República”, respondeu: “Têm-me aconselhado a dizer que 

dessa água não beberei, que é uma frase muito forte que não se deve 

dizer nunca. Tenho uma carreira militar, que pretendo continuar. O 

futuro só a Deus pertence”. 

Voltando à sua carreira militar, na quinta-feira [23DEZ], o Conselho de 

Ministros aprovou a proposta da nomeação do vice-almirante para o cargo de 

CEMA, que teve “o parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas, após audição do Conselho do Almirantado”. No mesmo 

dia, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que iria “nomear Chefe do Estado-Maior 

da Armada o senhor vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo e promovê-

lo ao posto de almirante”. 

Recorde-se que, no final de setembro, a notícia era que o ministro da Defesa 

Nacional, João Gomes Cravinho, iria propor ao Presidente da República a 

demissão do Chefe do Estado-Maior da Armada, mas Marcelo Rebelo de 

Sousa travou o processo. 

O Presidente da República afastou uma saída imediata do então chefe do 

Estado-Maior da Armada, referindo que estava acertado que o almirante 

António Mendes Calado deixaria o cargo antes do fim do mandato, mas que 

isso não aconteceria em outubro. Marcelo Rebelo de Sousa reforçava ainda a 

mensagem de que haveria “um equívoco de momento acerca de 

cessação de funções do senhor almirante chefe do Estado-Maior da 

Armada". 

Sem adiantar uma data para a sua saída, defendeu que António Mendes 

Calado mostrou "lealdade institucional" no exercício do cargo e realçou que 

nesta matéria "a palavra final é do Presidente da República". 

Os chefes de Estado-Maior dos ramos são nomeados e exonerados pelo 

Presidente da República, sob proposta do Governo, a qual deve ser precedida 

da audição, através do ministro da Defesa Nacional, do CEMGFA, prevê a lei 

orgânica das Forças Armadas. 
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A situação criou uma ‘mini-crise’ entre o Governo e a Presidência da 

República, tendo havido uma reunião de urgência, em Belém, entre o 

primeiro-ministro, o ministro da Defesa e o Presidente, na qual "foram 

esclarecidos os equívocos". 

Porém, hoje chegou esse dia e o Presidente da República deu posse ao 

almirante Henrique Gouveia e Melo como novo Chefe do Estado-Maior da 

Armada (CEMA), na sequência da exoneração de Mendes Calado. 

A cerimónia de tomada de posse decorreu esta tarde, em Belém, e foi rápida 

e sem declarações, além de marcada pela ausência de Mendes Calado. 

O primeiro-ministro, António Costa, também não esteve presente, 

mas porque se encontra de férias. 

O almirante Mendes Calado sai antes do fim do mandato que terminaria em 

fevereiro de 2023 - já que tinha sido reconduzido para mais dois anos em 

fevereiro deste ano. O Governo diz que havia um entendimento para sair mais 

cedo, mas num vídeo de despedida o Almirante afirmou que não saiu por 

vontade própria e assegurou que “até ao último momento” manteve a “mão 

firme no leme” porque é isso que “mares agitados” exigem. 

Saiba sempre do que se fala. 

Na sexta-feira [24DEZ], questionado sobre o vídeo, o chefe de Estado disse 

que não o viu, mas explicou que, “quando em setembro se colocou a questão 

da substituição”, foi entendido “que fazia sentido esperar pelas leis orgânicas 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos três ramos”, decisão com 

a qual concordou. O Presidente da República indicou ainda que essas 

leis, que aguardam promulgação, “estão praticamente prontas”. 

“E, portanto, parece que é o momento, um novo ciclo político, porque 

é uma nova orgânica, e funcional, que explica que seja este o 

momento e não o outro o momento, este o momento da concretização 

daquilo que havia a concretizar”, afirmou. 

Já hoje, no fim da cerimónia, sem espaço para respostas às perguntas dos 

jornalistas, todos seguiram em silêncio. 

 

 

 

... /// ... 

  

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/costa-pede-audiencia-a-marcelo-sobre-chefia-do-estado-maior-da-armada
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/henrique-gouveia-e-melo-toma-posse-como-novo-chefe-do-estado-maior-da-armada
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/henrique-gouveia-e-melo-toma-posse-como-novo-chefe-do-estado-maior-da-armada
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/costa-diz-que-havia-entendimento-para-cema-sair-antes-do-termo-do-mandato
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/costa-diz-que-havia-entendimento-para-cema-sair-antes-do-termo-do-mandato
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/almirante-mendes-calado-deixo-a-marinha-nao-por-vontade-propria
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/almirante-mendes-calado-deixo-a-marinha-nao-por-vontade-propria
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/marcelo-diz-que-este-e-o-momento-para-substituir-chefe-do-estado-maior-da-armada
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/marcelo-diz-que-este-e-o-momento-para-substituir-chefe-do-estado-maior-da-armada
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Há lodo no cais 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pedro Cruz 

28 Dezembro 2021 — 00:03 

«https://www.dn.pt/opiniao/ha-lodo-no-cais-14443535.html» 

Como em todas as organizações, empresas e corporações, entre os militares 

também há ciúmes, invejas, ódios de estimação, alinhamentos políticos e 

ideológicos e, por vezes, partidários. Ambições e jogos de poder. 

A diferença, para outras corporações, é que raramente tudo isto se torna 

público. O peso da hierarquia, a condição militar, o dever de reserva, o sentido 

do devir, a noção de missão, o sentido de Estado e de proteção da instituição, 

levam a que as polémicas fiquem restritas aos quartéis. Os estados de alma 

dos militares discutem-se na messe, nas reuniões, nos conselhos. E, por via 

da tal hierarquia, a última palavra cabe sempre ao mais graduado. Tomada a 

decisão, toda a hierarquia a segue, sem fazer mais perguntas e sem pôr mais 

nada em causa. 

Quando, e são muito raras as vezes, há declarações públicas, ainda que 

lacónicas, vagas e ponderadas, de chefes militares em relação ao poder 

político, à instituição militar ou a "vontades pessoais", elas tornam-se 

relevantes precisamente pela raridade. 

A nomeação do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo para chefe do 

Estado-Maior da Armada tornou-se uma das maiores trapalhadas de 

que há memória nas cúpulas das Forças Armadas. Não há ninguém que 

saia bem desta novela rocambolesca e escusada, típica da gestão política na 

vida militar e cheia de pontas soltas, questões por esclarecer e, sobretudo, 

verdades por dizer. No meio desta confusão, o Presidente da República 

ou enganou-se ou foi enganado. E, desta vez, o comandante supremo 

também deve explicações ao país. 

Em setembro, quando Marcelo travou a nomeação que ontem se efetivou, 

recordou aos portugueses que quem exonera e nomeia chefias militares é "o 

Presidente da República" e, portanto, há três meses a substituição de 

Mendes Calado por Gouveia e Melo estava "fora de tempo". 

https://www.dn.pt/opiniao/ha-lodo-no-cais-14443535.html
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Depois, na mesma altura, Marcelo revelou que "havia um entendimento" para 

que Gouveia e Melo fosse nomeado CEMA antes do fim do mandato de Mendes 

Calado, substituição que deveria acontecer "na primavera". A 

primavera marcelista chegou, final, em pleno inverno. 

Quando foi conhecida a notícia da nomeação de ontem, Mendes Calado usou 

as redes sociais para esclarecer os seus camaradas da marinha que não estava 

a sair da função "por vontade própria". Se é assim, como se explica que o 

Presidente da República tenha falado num "entendimento", se uma das partes 

nega que esse acordo tenha existido? 

António Costa, que há muito não tem ministro da Defesa, acabaria por 

confessar, antes do Natal, ter telefonado a Mendes Calado. Mas o 

almirante não atendeu o telefone ao primeiro-ministro. Que país é este, 

em que um chefe militar ainda em funções não atende o telefone ao chefe do 

governo? E, já agora, por que razão Costa o disse publicamente? 

Por fim, a posse. 

Mendes Calado não apareceu em Belém, numa cerimónia que durou 

três minutos. A ausência do CEMA exonerado é o mais ruidoso 

protesto que Calado poderia ter feito, mesmo sem falar. 

O trabalho de Gouveia e Melo, como submarinista e como coordenador da task 

force da vacinação não merece senão aplauso. A nomeação para CEMA é, 

aparentemente, o corolário de uma vida ao serviço da marinha, das Forças 

Armadas e de Portugal. É o reconhecimento do mérito e da excelência, da 

exigência e do rigor, do espírito de missão e do sentido do dever. 

E, precisamente por isso, Gouveia e Melo não precisava, não merecia 

e não devia ter passado por esta polémica que o envolveu. Quando a 

entrada em funções de um homem se deve à saída forçada de outro, 

quando a troca de chefias militares não é feita em tempo e com 

transparência, quando o que deve ser uma honra se torna numa 

novela cheia de contradições por explicar, quando se discute o 

processo - que foi errado - e não a personalidade - que está certa -, 

nem o brilho das medalhas consegue ofuscar a nebulosa e escura 

realidade. 

Jornalista 

 

 

... /// ... 
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JORNAL I - ONLINE 

Uma nomeação à pressa e um atropelo 

Por que foi a cerimónia de tomada de posse do novo CEMA tão furtiva, quase 

clandestina? Pode alegar-se que foi por causa da covid e das restrições que impôs. 

Só poucos puderam estar presentes. Mas creio que houve mais do que isso. 

 

 

 

José Cabrita Saraiva 

28 Dezembro 2021 

«https://ionline.sapo.pt/artigo/757428/-uma-nomeacao-a-pressa-e-um-

atropelo?seccao=Opiniao_i» 

A nomeação de Henrique Gouveia e Melo para Chefe do Estado Maior da 

Armada CEMA), depois do seu sucesso como coordenador da task-force da 

vacinação, parece uma solução natural. Gouveia e Melo não apenas mostrou 

uma capacidade de organização invulgar em Portugal (em contraste com o 

seu antecessor na task-force) como gosta de comunicar, o que poderá ser 

uma mais-valia numa instituição que muitas vezes parece uma realidade à 

parte do país. Juntem-se a estas qualidades a sua ambição e ousadia: com 

tanto oceano e tanto potencial para ser aproveitado (como vem 

demonstrando há muitos anos o Prémio Pessoa 2021, Tiago Pitta e Cunha), 

ter alguém no topo da hierarquia da Marinha com o perfil de Gouveia e Melo 

pode fazer a diferença na mobilização de meios e de vontades. 

Mas por que foi então a cerimónia de tomada de posse do novo CEMA 

tão furtiva, quase clandestina? Pode alegar-se que foi por causa da covid 

e das restrições que impôs. Só poucos puderam estar presentes. Mas creio 

que houve mais do que isso. O problema não está de modo algum no nome 

escolhido. Gouveia e Melo parece ser o homem certo. O elefante na sala 

era outro: o sentimento de culpa pela forma como o almirante Mendes 

Calado foi afastado. Que se promova e premeie Gouveia e Melo é 

perfeitamente compreensível. Mas não havia necessidade de atropelar desta 

maneira o seu antecessor, que foi vítima de todos estes jogos de poder e de 

política. Se houve algum motivo para exonerar Mendes Calado com “justa 

causa”, devia ter sido explicitado desde o início (e nesse caso não faria 

sentido o Presidente anunciar que irá conceder-lhe a Grã-Cruz da Ordem de 

Cristo, em jeito de prémio de consolação). 

https://ionline.sapo.pt/artigo/757428/-uma-nomeacao-a-pressa-e-um-atropelo?seccao=Opiniao_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/757428/-uma-nomeacao-a-pressa-e-um-atropelo?seccao=Opiniao_i
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Mas se cumpriu o seu dever, merecia sair com outra dignidade. Todos ontem 

na cerimónia do Palácio de Belém devem tê-lo sentido. E por isso o ato só 

demorou dois minutos. Não é aceitável que se enxovalhe assim um 

homem, a sua carreira e o ramo das Forças Armadas que representa 

por causa de uma questão de pressa ou de oportunismo político. E 

Marcelo, ao dar o seu consentimento, acabou por ser cúmplice deste 

atropelo.  

 

... /// ... 

 

Sombria tomada de posse... 

..... 28 Dezembro 2021 

«https://costacorreia.blogspot.com/2021/12/sombria-tomada-de-posse.html?m=1» 

Sombria tomada de posse... 

Quantos, e quais os responsáveis por tal inédito e soturno acto? 

Primeiro-ministro: ausente.  

Chefe do Estado-Maior da Armada cessante: ausente.  

Chefe do Estado-Maior do Exército: ausente. 

Nunca tal se viu. Quem empurrou a nossa milenar Marinha, que trouxe o 

nome de Portugal à ribalta do mundo, para tão deprimente situação? 

E isto, quando está limitado na sua capacidade de intervenção crítica e política 

o órgão eleito pelos portugueses que tinha o dever estrutural de inquirir leal 

e francamente os seus pares no exercício da soberania - mesmo que para tal 

tivesse que proceder a um exame de consciência? 

Que tristeza. 

Luís Costa Correia, 

in COSTACORREIA.blogspot.com 

 

... /// ... 

https://costacorreia.blogspot.com/2021/12/sombria-tomada-de-posse.html?m=1
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/12/presidente-conferiu-posse-ao-chefe-do-estado-maior-da-armada/
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AÇORIANO ORIENTAL 

Manobras perigosas 

 

 

 

 

João Bosco Mota Amaral 

28 de Dezembro de 2021 

«file:///C:/Users/Jo%C3%A3o/Downloads/28_12_2021%2021398-Plano%20Geral-

-14.pdf» 

A substituição do Chefe do Estado Maior da Armada está sendo feita de forma 

atabalhoada por um Governo em fim de mandato e com a sua legitimidade 

democrática muito diminuída, se é que mantém alguma, para além de 

confiança do Presidente da República, que não o demitiu, como deveria ter 

feito, colocando-o em modo de gestão corrente e, portanto, claramente sem 

poderes para operações de tanta envergadura. 

Não passou ainda muito tempo sobre a primeira tentativa de eliminação de 

funções do CEMA e todos nos lembramos da travagem imposta pelo 

Presidente Marcelo, invocando não ter sido informado a tempo das intenções 

do Governo e, aparentemente, ao menos, contestando a pressa em correr 

com o Almirante que se tinha manifestado contra a recente alteração da Lei 

Orgânica das Forças Armadas, que revaloriza o papel do Chefe do Estado 

Maior General das mesmas, em detrimento dos tradicionais poderes dos 

Comandantes dos Ramos, Marinha, Exército e Força Aérea. 

O Governo recuou, apesar de já ter posto a notícia da substituição nos jornais, 

fazendo perder a face ao Ministro da Defesa. Com uma conversa em Belém 

tudo ficou então sanado. Mas pelos vistos o propósito de aplicar o aforismo 

da autoria do malogrado Jorge Coelho - “Quem se mete com o PS, leva!” - 

era mesmo forte e, aproveitando a debilidade física do Presidente da 

República, acabado de ser operado, aliás no Hospital das Forças Armadas, e 

a natural distração da opinião pública e dos portugueses em geral provocada 

pelas festividades do Natal e da passagem de ano, o Governo consumou o 

acto: Calado, borda fora; entra triunfante Gouveia e Melo! 

O famoso submarinista e líder incontestado do processo das vacinas anti-

Covid não parece, porém, talhado para a função de boy do governo PS e 

honra lhe seja por isso! As aparências apontam para aí; mas, como diz a 

sabedoria popular mais esclarecida, por vezes elas iludem... 

file:///C:/Users/JoÃ£o/Downloads/28_12_2021%2021398-Plano%20Geral--14.pdf
file:///C:/Users/JoÃ£o/Downloads/28_12_2021%2021398-Plano%20Geral--14.pdf
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Como muito bem foi sublinhado pelos contestatários da reforma imposta pelo 

Governo acima referida, o problema prioritário das Forças Armadas não é a 

articulação dos seus Comandantes com o Governo, mas sim a exiguidade dos 

seus efectivos, o empobrecimento da condição militar e as carências gritantes 

dos armamentos, poucos e em muitos casos obsoletos. 

Ora, os Altos Comandos militares sabem disso perfeitamente e têm-no 

exposto ao Governo, mas sem resultados práticos que se vejam. Por isso 

mesmo até têm sido acusados, por alguns grupos menos conformistas, de se 

calarem e pactuarem com a decadência das Forças Armadas. 

Este fenómeno não é privativo do nosso País, antes se generalizou pela 

Europa fora, em alguns casos no refluxo das guerras coloniais, noutros talvez 

por recordações mais remotas e traumatizantes de conflitos armados. O certo 

é que de alguma forma a Europa aparece hoje “finlandizada”, para usar um 

termo comum nos tempos da “Guerra Fria”, sem meios militares 

correspondentes a necessidades racionais de defesa, apostando em que não 

seriam sequer nunca necessários. 

Nos tempos em que fiz parte da Assembleia Parlamentar da União da Europa 

Ocidental, cansei-me de ouvir discursos vibrantes sobre os riscos existentes 

que confrontariam os países membros da Organização e a urgência de prover 

ao equipamento das Forças Armadas respectivas com meios modernizados, 

por sua vez submetidos a uma acelerada sofisticação. Mas o que depois se 

sabia estar acontecendo nos Parlamentos dos mesmos estados membros 

eram cortes substanciais nos orçamentos militares. 

Já muito depois desses exercícios de requintado cinismo político, veio o 

Presidente da França anunciar projectos mirabolantes para uma política 

europeia de Defesa, mas logo a seguir mandou cortar no Orçamento de 

Estado verbas destinadas às Forças Armadas, o que foi publicamente criticado 

pelo Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas Francesas, donde 

resultou que fosse prontamente demitido. 

O dilema do Governo de António Costa é enquadrar e moderar os apetites 

políticos já profusamente declarados do Almirante Gouveia e Melo, sem com 

isso se comprometer com os seus sonhos de engrandecimento da Marinha, 

hoje quase sem navios nem marinheiros. Para um Governo em fase de 

despedidas, esse pode vir a ser um pesado encargo deixado em herança ao 

novo Governo, porventura diferente do actual. 

Os já mencionados contestatários chegaram ao ponto de aludir ao risco de 

uma partidarização das Forças Armadas, a partir da governamentalização 

delas, acentuada, segundo os mesmos, com as novas regras já aprovadas e 

em aplicação. 
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Mas na realidade o que parece estar em curso é uma desvalorização das 

Forças Armadas, remetidas para modestíssimas participações em missões 

internacionais, enquanto se reforça o músculo da GNR, claramente submetida 

ao Governo, encarada talvez como uma espécie de Guarda Pretoriana do 

Poder ou porventura do regime democrático.  

(Por convicção pessoal, o Autor não respeita o assim chamado Acordo Ortográfico.) 

 

 

 

... /// ... 

 

 

 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Um comando mais forte para reinventar as Forças Armadas 

O reforço do poder do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, uma das 

medidas da área da Defesa que mais polémica gerou, vai ser testado em 2022, com 

ceticismo de uns e convicção de outros. 

Valentina Marcelino 

29 Dezembro 2021 — 07:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forças Armadas têm atualmente apenas 26 mil militares. 

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens 

«https://www.dn.pt/edicao-do-dia/29-dez-2021/um-comando-mais-forte-para-

reinventar-as-forcas-armadas-14445094.html» 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/29-dez-2021/um-comando-mais-forte-para-reinventar-as-forcas-armadas-14445094.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/29-dez-2021/um-comando-mais-forte-para-reinventar-as-forcas-armadas-14445094.html
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“Pela primeira vez sabe-se quem manda e a quem pedir responsabilidades. 

Quando o ministro da Defesa precisar de alguma coisa das Forças Armadas 

(FA) chama o chefe do Estado-Maior-General (CEMGFA), não precisa de 

chamar cada ramo", sintetiza o general Carlos Chaves, ex-adjunto para a 

defesa e segurança do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho sobre o 

impacto prático que, no seu entender, vão ter em 2022 as alterações à Lei 

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) e as 

alterações à Lei de Defesa Nacional (LDN) com o objetivo de reforçar o poder 

do CEMGFA. 

Não foi por acaso que o PSD deu o seu apoio ao PS e ao governo neste 

plano, aprovado por esta maioria. Este era já um objetivo de Passos 

em 2011, no âmbito da designada Reforma da "Defesa 2020": "A 

reforma e reestruturação das Forças Armadas também apontam para uma 

estrutura de comando mais reduzida e mais eficiente", declarou o então 

primeiro-ministro, referindo depois que esta nova organização deve passar 

pelo "fortalecimento da componente operacional" e pela "atribuição de 

efetivos poderes" ao CEMGFA. 

Este "fortalecimento" teve a oposição cerrada dos chefes militares e 

ficou congelado até este ano e, desta vez, para o governo de António Costa 

visou "garantir o princípio da unidade de comando, dando continuidade e 

robustecendo reformas anteriores no sentido de reforçar o papel do CEMGFA 

e do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)". 

As leis aprovadas por PS, PSD e CDS, promulgadas pelo Presidente da 

República em agosto, concentram, no essencial, mais poderes e competências 

na figura do CEMGFA, designadamente em termos de comando operacional 

conjunto dos três ramos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força 

Aérea), ficando os chefes militares na sua dependência hierárquica para todos 

os assuntos de natureza militar. 

"O CEMGFA deve ser o único interlocutor das Forças Armadas junto do poder 

político. Nem se percebe que seja de outra forma, numas Forças Armadas 

que, por opção política, têm reduzida dimensão, interessa é valorizar o 

"conjunto", através das suas componentes, mas com direção única", 

acrescenta Carlos Chaves. 

Para Ana Miguel Santos, que era a coordenadora para a Defesa Nacional no 

grupo parlamentar do PSD, "na prática, estas alterações vieram aplicar 

para as operações a nível nacional o conceito que já está definido para 

as Forças Nacionais Destacadas (missões internacionais). É preciso 

olhar para as FA de hoje e não pensar em função das FA totalmente 

diferentes das de antes do 25 de Abril. 
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Entre 1974 e 1976, recorde-se, o Exército passou de 125 mil militares para 

30 mil (o total atual dos três ramos não chega a 26 mil), perdeu 80% do seu 

efetivo. 

Temos de nos adaptar à nova dimensão sem perder a essência das FA. 

Ter umas FA mais ágeis, mais profissionais nas missões 

internacionais, mas ter também umas FA preparadas e competentes 

para as guerras modernas, como foi está a ser o combate à pandemia, 

no apoio à Proteção Civil e, fundamental também, na Ciberdefesa. O 

tabuleiro mudou". 

Por isso sublinha que "quanto mais tempo se perder com discussões sobre 

uma coisa que já está em vigor, pior é para as FA e para o país, porque 

enquanto isso vamos perder o foco naquilo que nos deve verdadeiramente 

preocupar, como a condição militar e a atração para o recrutamento e 

retenção dos nossos militares". 

Do outro lado da "trincheira" e em absoluto desacordo com este 

reforço de poderes do CEMGFA, estão, com o presidente Ramalho 

Eanes à cabeça, todos os 28 ex-chefes dos ramos e CEMGFA (à 

exceção de Valença Pinto que nunca disse publicamente porquê) que 

assinaram uma carta a apelar à não aprovação das propostas de lei.  

Um deles era o ex-chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), 

almirante Melo Gomes, porta-voz do Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente (GREI) que integra antigos dirigentes militares. 

Contra o que chamou o "dono disto tudo" das FA, Melo Gomes prevê 

o pior cenário. 

"Tais opções fundadas em premissas de mais que duvidosa autenticidade, 

serão impossíveis de concretizar, quanto mais não seja porque não existem 

efetivos em quantidade e qualidade suficiente para preencher os 1948 (!!!) 

cargos de comando e de pessoal militar do EMGFA já previstos e que esta 

reforma ainda se propõe aumentar, pelo menos, ao que se conhece, em 

oficiais-generais". 

Este oficial-general assinala que esta mudança "não dignificou o 

estado de direito porque o poder político não quis ouvir o GREI que detém 

em si competências únicas no domínio da segurança e da defesa; não serviu 

ao país porque, adicionalmente, ignorou uma carta, muito critica das opções 

tomadas na revisão da estrutura superior das Forças Armadas; não serviu 

às Forças Armadas porque estabeleceu prioridades erradas: em vez de se 

focar nos problemas que de há muito as degradam e que são, como é 

irrecusável, uma persistente diluição da sua cultura identitária e distintiva, e 

a não coincidência dos recursos humanos, financeiros e materiais com as 

necessidades". 
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AÇORIANO ORIENTAL 

MARINHA – “GOLPE DE MÃO” 

 

 

 

 

Fernando Ranha 

29 DE DEZEMBRO DE 2021 

«file:///C:/Users/Jo%C3%A3o/Downloads/Artigo_MARINHA_GOLPE_DE_MAO_30_1

2_2021.pdf» 

O país foi surpreendido, recentemente, com o anúncio da exoneração do 

Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Mendes Calado e a nomeação 

do Almirante Gouveia e Melo. Tudo isto é altamente misterioso e, se calhar, 

a verdade estará perdida nos corredores do poder. Vou tentar, com os dados 

que disponho, dar a minha opinião 

O Almirante Mendes Calado já tinha sido “alvo” de uma tentativa de rendição, 

não consumada por intervenção do Presidente da República. Na altura, 

Ramalho Eanes, veio afirmar: “Não se demite um Chefe do Estado-maior sem 

o conhecimento dos motivos”. 

Na sua digna e firme mensagem de despedida, Mendes Calado afirmou: “Saio 

contra a minha vontade”. Daqui se conclui que não saiu ao abrigo de nenhum 

acordo. Fez muito bem em dar conhecimento público desta sua mensagem. 

Recordo que a vida militar de Mendes Calado também passou pelos Açores, 

como Comandante da Zona Marítima. Convivi com ele algumas vezes. 

Recordo, com saudade, as nossas idas a Porto Formoso, para nos juntarmos 

a Daniel de Sá, que sempre me manifestou o seu apreço pelo homem culto, 

que era Mendes Calado. Um traço marcante da sua personalidade, 

reconhecida por muitos açorianos, que com ele conviveram, era também a 

sua humildade. 

A tomada de posse do Almirante Gouveia e Melo, como Chefe do Estado-

Maior da Armada, foi surreal. Todos os presentes transmitiam um ar de 

desconforto. Marcelo Rebelo de Sousa assinou, cumprimentou os presentes 

e despediu-se sem uma palavra. Foram significativas as ausências de António 

Costa e Mendes Calado e o facto do Chefe do Estado-Maior do Exército se ter 

feito representar. No fim ninguém prestou declarações – caso raro em 

Gouveia e Melo. 

file:///C:/Users/JoÃ£o/Downloads/Artigo_MARINHA_GOLPE_DE_MAO_30_12_2021.pdf
file:///C:/Users/JoÃ£o/Downloads/Artigo_MARINHA_GOLPE_DE_MAO_30_12_2021.pdf
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Penso que assumiu o cargo fragilizado. Nos últimos meses fez declarações 

muito erráticas, ora queria formar um movimento político, ora ser candidato 

a PR, ora a vida militar. Tudo isto, numa clara estratégia de pressão, talvez 

aproveitando o tempo eleitoral que vivemos e o seu mediatismo nos Órgãos 

de Comunicação Social. 

Gouveia e Melo era, até há uns meses, um ilustre desconhecido dos 

portugueses, mas com uma carreira militar reconhecida. Penso que, por 

sugestão de Silva Ribeiro, de quem é próximo, foi indicado para liderar o 

processo das vacinas. 

Não lhe tirando o mérito no seu desempenho, é preciso dizer que mais 

militares havia, com formação, pelo menos igual, para o fazer e, também, 

civis, principalmente, no IST, com provas dadas em situações bem mais 

complicadas. 

Permitiu e potenciou a imprensa cor-de-rosa, não sendo este o modo e a 

forma de um oficial general se dar a conhecer. Não me parece que tenha sido 

uma atitude inocente. Dou só dois exemplos em sentido oposto: Salgueiro 

Maia e Ramalho Eanes. 

Sei que tem um projecto para a Marinha. Será exequível afastar a GNR das 

missões que já exerce? Terá meios para tudo o resto? Quanto ao mar, acho 

muito bem a defesa dos cabos submarinos e a ocupação do mar português 

por meios navais. Todos gostam de ouvir isto. 

Aguardemos o futuro. Desejo-lhe que contribua para a afirmação nacional e 

internacional da nossa Marinha e de Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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EXPRESSO 

O almirante não aceitaria chefiar a Armada com nomes [...] 

escolhidos pelo antecessor. 

O Governo não quis correr riscos políticos e Marcelo não teve margem 

para adiar 

TEXTO VÍTOR MATOS FOTO TIAGO MIRANDA 

30/12/2021 

«https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2566-1/html/primeiro-

caderno/em-destaque/promocoes-aceleraram-nomeacao-de-gouveia-e-melo» 

A tomada de posse pós-natalícia em Belém foi fria e rápida, sinal não só do 

agravamento da pandemia, mas também de agastamento do Presidente da 

República com a pressa do Governo numa nomeação que Marcelo Rebelo de 

Sousa travou em fim de setembro. 

Mas Henrique Gouveia e Melo, promovido a almirante e ao comando 

da Marinha esta segunda-feira, não aceitaria ficar no limbo à espera 

do ano novo (ou de um novo Governo) para ser nomeado chefe do 

Estado-Maior da Armada (CEMA), até porque isso o obrigava a herdar uma 

estrutura de comando escolhida pelo seu antecessor, o almirante Mendes 

Calado — que se despediu dizendo ter saído de funções “não por vontade 

própria” e que faltou à posse do sucessor, como forma de mostrar desagrado. 

O despacho do Governo a desbloquear seis mil promoções nos três ramos 

das Forças Armadas foi determinante para acelerar o processo de exoneração 

de Mendes Calado e a nomeação de Gouveia e Melo — que representam duas 

linhas divergentes no topo da Marinha e que escolheriam nomes diferentes 

para os cargos de maior responsabilidade. 

A decisão de avançar com as promoções (desde a troika que é em 

dezembro para poupar dinheiro de retroativos) foi publicada três dias 

antes de o Conselho de Ministros ter indicado o nome de Gouveia e Melo para 

CEMA, permitindo aos chefes dos ramos avançar com os nomes dos novos 

oficiais-generais para a cadeia de comando. 

Para já, o novo chefe da Marinha tem pelo menos três lugares de vice-

almirantes por preencher, desde que o vice-CEMA queira continuar (o 

vice-almirante Novo Palma votou no Conselho do Almirantado contra 

a exoneração de Mendes Calado, assim como o chefe da Casa Militar 

de Belém, vice-almirante Sousa Pereira), uma vez que várias fontes 

militares o apontam como pouco compatível com o ex-coordenador da task 

force da vacinação.  

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2566-1/html/primeiro-caderno/em-destaque/promocoes-aceleraram-nomeacao-de-gouveia-e-melo
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2566-1/html/primeiro-caderno/em-destaque/promocoes-aceleraram-nomeacao-de-gouveia-e-melo
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Outro nome que espera confirmação, mas que deverá manter-se, é o 

do contra-almirante Nobre de Sousa, que o ex-CEMA apresentou há mais 

de um mês ao ministro para comandante naval depois da primeira proposta 

ter chumbado. 

Embora Marcelo Rebelo de Sousa tenha visto como excessiva, nos 

últimos meses, a exposição mediática de Gouveia e Melo, o ministro 

da Defesa, João Gomes Cravinho — cujas relações com Belém se 

deterioraram ainda mais depois do episódio do “parecer” que nunca 

existiu sobre o caso do tráfico de diamantes na RCA —, quis apressar 

o processo por ter a Marinha bloqueada. Também o ministro e o CEMGFA, 

almirante Silva Ribeiro, não tinham interesse que as nomeações fossem feitas 

por Mendes Calado, que iam exonerar, e com quem estavam em conflito 

As relações entre a tutela e o ex-CEMA praticamente não existiam desde fim 

de setembro, quando o processo de exoneração foi travado por Belém.  

Agora, o Governo acabou por deixar Marcelo sem solução: em 

vésperas de eleições, a opinião pública não compreenderia que 

Marcelo vetasse o nome do ‘herói’ nacional da vacinação, 

personalidade do ano para quase todos os jornais, inclusive para o 

Expresso. 

Uma passagem do almirante à reserva mais cedo também não seria 

a ideal para o Governo, até por causa do livro que estava a preparar 

sobre a task force. Na entrevista ao Expresso da semana passada, Gouveia 

e Melo admitia formar um movimento cívico, mas recusava entrar num 

partido e dizia que a hipótese de uma candidatura presidencial era uma forma 

de “não deixar para o futuro limitações que possam criar uma ideia de 

impossibilidade que menorizam a democracia e os militares com preconceitos 

do passado”. 

Luís Macieira Fragoso, ex-CEMA e almirante reformado — de quem 

Gouveia e Melo foi chefe de gabinete — classifica o desfecho desta 

“novela” como “desastrado” e “precipitado” e critica que o chefe 

cessante tenha sido informado da exoneração “quase na véspera de 

Natal” e não com mais antecedência. “A rendição de um cargo destes é 

sempre feita com uma série de pressupostos protocolares”. Mas também atira 

à falta de Mendes Calado à posse: “Há um lado de ofensa pessoal, mas há 

mais do que a pessoa, é a instituição. Ficava-lhe bem ter ido.” 

Outro ex-CEMA, o almirante Melo Gomes, que já tinha criticado o 

“mau momento” da nomeação, a um mês das eleições, espera que o 

novo CEMA consiga resolver as carências graves da Marinha, como a 

“falta de efetivos, a insuficiência de recursos financeiros para manter 

e modernizar a esquadra, e os problemas decorrentes da nova lei”.  
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Gouveia e Melo, que disse ao Expresso não querer o lugar como 

“agradecimento”, pode agora mostrar que vai “mudar qualquer 

coisa”, uma vez que apontou a “falta de liderança” como um dos 

problemas da Marinha. 

 

 

 

... /// ... 

 

 

 

EXPRESSO 

30/12/21 

«https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2566-1/html/primeiro-

caderno/em-destaque/altos-e-baixos» 

 

CARTAS 

............................................................................................................ 

Porquê a pressa? 

Qual a verdadeira razão da substituição, nesta altura do ano, do almirante 

Mendes Calado da chefia da Armada? E o que levou o PR, que em setembro 

ficou furioso com a decisão do Ministro da Defesa, a apadrinhar esta mudança 

estranha, nada normal na instituição militar? E será que para premiar Gouveia 

e Melo pelo seu trabalho na task force da vacinação havia mesmo necessidade 

de rebaixar o ex-CEMA? Quem empurrou e porquê o famoso militar para este 

cargo? E será que Gouveia e Melo sai bem desta fotografia a preto e branco? 

Ninguém fica bem neste triste episódio, e o atual CEMA poderá não ver o seu 

novo trabalho acarinhado pelos seus pares da Armada. Quanto ao PR, algo 

não bate certo nas últimas atitudes que tomou, e esta, atingindo a instituição 

militar nos seus pergaminhos, poderá deixar cicatrizes profundas para o seu 

bom funcionamento. 

MANUEL ALVES, LISBOA 

............................................................................................................. 

 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2566-1/html/primeiro-caderno/em-destaque/altos-e-baixos
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PÚBLICO 

O desastrado processo da nomeação do chefe do Estado-Maior 

da Armada. 

 

 

 

José Eduardo Garcia Leandro, 

Tenente-general na reforma. 

Antigo vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Governador de Macau (1974-79). 

Antigo director do Instituto de Altos Estudos Militares e do Instituto da Defesa 

Nacional 

30 Dezembro 2021 

Tudo isto é muito doloroso de escrever, mas seria vantajoso que deste enorme erro 

se tirassem lições para o futuro. Será deste modo que os principais responsáveis 

deste processo (ministro da Defesa e chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas) querem dirigir as FA? E julgam que são respeitados? 

«https://www.publico.pt/2021/12/30/opiniao/opiniao/desastrado-processo-

nomeacao-chefe-estadomaior-armada-

1990182?utm_source=notifications&utm_medium=web&utm_campaign=1990182» 

Já com 81 anos e depois de 1976, nunca assisti a um processo tão desastrado 

como o que ocorreu com a novela que o atual Governo protagonizou com a 

nomeação do novo chefe do Estado-Maior da Armada, embora muitos 

incidentes desnecessários tenham acontecido noutras ocasiões. 

Ninguém que eu conheça ou que tenha ouvido sabe bem o que se passou e 

as pessoas dividem-se em dois grupos: os que nada perceberam; e os que 

pensam ter percebido e que são profundamente contra. 

Os almirantes Mendes Calado, e Gouveia e Melo, se bem que centrais e 

importantes neste processo, não são o foco do problema. A competência e a 

carreira de qualquer um deles não estão em causa. As Forças Armadas não 

se regem pelo comportamento dos partidos políticos, nem se gerem do 

mesmo modo; não se chega a general ou almirante com a mesma facilidade 

com que se é nomeado ministro ou se é eleito deputado, pois o mérito, o 

sentido da responsabilidade de comando desde muito novo, a avaliação 

permanente, o sentido de Estado e a experiência ganha ao longo de muitos 

anos fazem a diferença. É claro que também há exceções a esta norma 

habitual. E nunca houve o circo mediático que agora surgiu! 

https://www.publico.pt/2021/12/30/opiniao/opiniao/desastrado-processo-nomeacao-chefe-estadomaior-armada-1990182?utm_source=notifications&utm_medium=web&utm_campaign=1990182
https://www.publico.pt/2021/12/30/opiniao/opiniao/desastrado-processo-nomeacao-chefe-estadomaior-armada-1990182?utm_source=notifications&utm_medium=web&utm_campaign=1990182
https://www.publico.pt/2021/12/30/opiniao/opiniao/desastrado-processo-nomeacao-chefe-estadomaior-armada-1990182?utm_source=notifications&utm_medium=web&utm_campaign=1990182
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O que está aqui verdadeiramente em causa é o facto de alguns políticos com 

enormes responsabilidades não perceberem as diferenças (ou não as 

quererem perceber) e permanentemente desvalorizarem e menorizarem as 

suas Forças Armadas. Não se substitui um chefe militar como acontece nos 

ministérios e nos partidos políticos. 

Não se chega a general ou almirante com a mesma facilidade com que 

se é nomeado ministro ou se é eleito deputado (...). . Não se substitui 

um chefe militar como acontece nos ministérios e nos partidos 

políticos 

Neste caso concreto, o almirante Gouveia e Melo fez um trabalho excecional 

como coordenador de todo o sistema da vacinação anticovid-19 e a população 

ficou deslumbrada, porque até aí tudo estava a correr mal, o Governo estava 

perdido e depois passou a correr com grande eficiência. Mas depois ele foi 

arrastado para a armadilha das entrevistas e homenagens repetidas e abriu-

se demais sobre assuntos que não lhe competiam e em que devia ter mais 

prudência. 

O almirante Mendes Calado cumpria com discrição e eficiência a sua missão 

de CEMA tendo (parece) admitido sair mais cedo da sua função (situação que 

só se poria no 3.º trimestre de 2022). 

Em setembro deste ano, o senhor ministro da Defesa Nacional resolveu 

propor a sua substituição, o que não ocorreu por oposição do nosso 

Presidente, mas em dezembro aquilo que fora recusado três meses antes 

passou a ser válido e Mendes Calado foi simplesmente despedido. 

Tem isto algum sentido? Nem sequer se punha a questão do limite de idade 

de Gouveia e Melo que só acontece em novembro de 2022. E não há alta 

condecoração, ainda que justa, que resolva esta ofensa contra o Estado de 

Direito e à dignidade da pessoa e das Forças Armadas. Todos somos o 

Almirante Calado! 

O general Ramalho Eanes (sempre uma referência ética e a quem o país 

muito deve) lembrou no seu discurso de 7 de outubro no IUM (Instituto 

Universitário Militar) as dificuldades que houve para se ultrapassar o PREC e 

defendeu que não deveríamos, com uma renovada LOBOFA (Lei Orgânica de 

Bases da Organização das Forças Armadas) - muito mal preparada - deixar 

cair num processo semelhante. Os resultados estão à vista. 

Não há alta condecoração, ainda que justa, que resolva esta ofensa 

contra o Estado de Direito e à dignidade da pessoa e das Forças 

Armadas. Todos somos o Almirante Calado! 

https://www.publico.pt/2021/12/16/politica/noticia/candidatura-gouveia-melo-belem-nao-dizer-agua-nao-beberei-1988852
https://www.publico.pt/2021/12/16/politica/noticia/candidatura-gouveia-melo-belem-nao-dizer-agua-nao-beberei-1988852
https://www.publico.pt/2021/12/24/politica/noticia/presidente-momento-substituir-chefe-estadomaior-armada-1989843
https://www.publico.pt/2021/12/24/politica/noticia/presidente-momento-substituir-chefe-estadomaior-armada-1989843
https://www.publico.pt/2021/12/23/politica/noticia/deixo-marinha-nao-vontade-propria-almirante-mendes-calado-1989805
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Ainda recentemente o senhor primeiro-ministro declarou que agora a 

população compreende muito melhor as Forças Armadas pela sua 

importância nas missões externas, na proteção civil e na vacinação 

anticovid. 

Pergunta: foi a população ou foi ele que as descobriu e compreendeu melhor? 

Mas continua a dar cobertura a decisões que as desvalorizam. 

Agora o novo CEMA vai encontrar uma Marinha dividida, quando precisaria 

de unidade. 

E se, com a sua forte personalidade, verificar que tudo o que pretende fazer 

na Marinha, que envolverá meios e pessoal, não vai acontecer? Ainda pode 

bater com a porta e dedicar-se a outras atividades. Vamos esperar para ver, 

até porque, se houver mais meios para a Marinha, tal tem também de 

acontecer com o Exército e com a Força Aérea. 

E porquê toda esta urgência do nosso primeiro-ministro em propor esta 

nomeação apenas um mês antes das eleições legislativas, o que 

aparentemente não tem explicação. Será que tem receio de perder as 

eleições e que depois as suas promessas a Gouveia e Melo não se 

concretizem? 

Será de lembrar que o ciclo das Forças Armadas nada tem a ver com 

os ciclos políticos; estas são apartidárias e cumprem sempre a sua missão 

independentemente do Governo em funções. 

Gostaria de lembrar que, com a V República Francesa, e em sequência dos 

Presidentes De Gaulle, Pompidou e Giscard d’Estaing, correspondentes a uma 

linha política republicana conservadora, foi eleito Miterrand, socialista e muito 

crítico do primeiro, que não substituiu ninguém da estrutura superior das 

Forças armadas; só saiu o almirante Phillipe de Gaulle, filho do primeiro e a 

seu pedido. 

Porquê toda a urgência do nosso primeiro-ministro em propor esta 

nomeação apenas um mês antes das eleições legislativas? 

Tudo isto é muito doloroso de escrever, mas seria vantajoso que deste 

enorme erro se tirassem lições para o futuro. Será deste modo que os 

principais responsáveis deste processo (ministro da Defesa Nacional 

e chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas) querem dirigir 

as FA? E julgam que são respeitados? 

Seria bom não esquecer que as pessoas vão passando, mas os seus erros 

ficam. O tempo é sempre o Grande Juiz! Vamos esperar, mas os primeiros 

resultados estão à vista; em pouco menos de um ano, seria 

impossível fazer pior. 

  

https://www.publico.pt/2021/02/04/politica/noticia/gouveia-melo-submarinista-pedrogao-1949286
https://www.publico.pt/2021/02/04/politica/noticia/gouveia-melo-submarinista-pedrogao-1949286
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NASCER DO SOL 

Há mar e mar... 

Há mar e mar... Gouveia e Melo tornou-se almirante e chefe da Armada, como 

aspirava, mas não se livrou da suspeita de ter sido conivente com um processo 

desastrado de afastar um oficial de ‘folha limpa’. 

 

 

 

 

Dinis de Abreu 

31/12/2021 

«file:///C:/Users/Jo%C3%A3o/Desktop/DATA_PAI_PN/GREI/GRUPOS_TRABALHO/G

T_II_REFORMA_FFAA/LIVRO/EDI%C3%87%C3%83O/VERS%C3%82O_FINAL_PREP

AROS/FINAL_FINAL/EDITOR_GR%C3%81FICA/REAC%C3%87%C3%82O_DISTRIB

UI%C3%87%C3%83O_P%C3%93S/ARTIGOS_P%C3%93S/1_50760885957820420

79.pdf» 

O ano despede-se com os balanços do costume e um razoável acervo de 

incertezas em relação a 2022, a começar nas legislativas antecipadas e na 

evolução da pandemia, até ao estado da Justiça e às ‘variantes’ que a 

contaminam, como se fosse vítima de outro vírus invisível, de efeitos não 

menos deletérios. O ano que termina confirmaria, como nota dominante, que 

a crise sanitária veio para ficar, e que a vacinação maciça das populações, 

embora as proteja das consequências mais severas da doença, não lhes 

garante a desejada imunidade para fazerem a sua vida, sem arriscarem o 

medo. 

Por causa da covid, os sebastianismos reapareceram em força, e promoveram 

a ‘herói’ um oficial da Armada, que ‘emergiu’ de camuflado para coordenar a 

vacinação, tendo o mérito de por a funcionar uma operação que parecia 

condenada ao fracasso. 

O certo é que, em pouco tempo, o ex-submarinista tomou conta da ‘máquina’ 

da vacinação, impôs a disciplina e cortou a direito nos maus hábitos do SNS, 

e soube gerir com eficácia militar um planeamento a que o País não estava 

habituado. 
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Claro que o país ficou agradecido e retribuiu em dobrado – com a ajuda dos 

media embevecidos –, não tardando a eleger o vice-almirante como figura do 

ano. O pior foi que este, depois de despir a farda de trabalho, não resistiu 

aos sortilégios da sua inesperada popularidade. 

E, a seguir, cometeu o erro de deixar-se envolver numa polémica escusada, 

ao substituir o seu colega na chefia da Armada. 

Nessa trapalhada percebeu-se mal o que levou o Chefe de Estado, primeiro, 

a travar a nomeação do Governo, desautorizando o ministro Gomes Cravinho, 

e agora, a achar que era «o momento certo» para a substituição, sem explicar 

o porquê, quando o executivo está em gestão e o Parlamento dissolvido.  

Contribuiu, sem dúvida, para uma situação anómala, com o ex-CEMA a 

informar os subordinados que não deixava o lugar «por vontade própria», 

desmentindo, na prática, o Presidente da República. 

Sobra uma razão mesquinha: o exonerado almirante Mendes Calado ‘atreveu-

se’ a discordar da reestruturação orgânica das Forças Armadas, promovida 

pelo Governo e ‘apadrinhada’ por Belém. 

Foi, pelos vistos, um ‘pecado mortal’, não obstante estar bem acompanhado 

nessa divergência, até pelo ex-Presidente Ramalho Eanes, que, numa atitude 

rara, encabeçou uma carta aberta, assinada por mais 28 ex-chefes de 

militares, contestando frontalmente essa reforma. 

Não adiantou nada. O poder político tinha pressa. E Gouveia e Melo tornou-

se, assim, almirante e chefe da Armada, como visivelmente aspirava, mas 

não se livrou da suspeita de ter sido conivente com um processo desastrado 

de afastar um oficial de ‘folha limpa’. 

Não lhe fica bem. Afinal, ‘saiu em ombros’ da task force, e mandou a ética 

‘às malvas’ nesta equívoca ‘batalha naval’, empossado em Belém a fugir, 

como se ninguém estivesse à vontade na cerimónia-relâmpago. Uma tristeza.  

Surpreende, porém, a escalada que protagonizou, em jeito de ‘explorar o 

sucesso’, já admitindo que seja criado à sua volta «um movimento de 

cidadania pura e simples», não se percebendo bem para quê, a menos que o 

novo ‘herói’ queira afoitar-se no terreno da política, depois de ter 

excomungado essa hipótese. 

Mendes Calado saiu, condecorado por Marcelo, elogiado pela sua «carreira 

brilhante», mas teve a mesma sorte que Joana Marques Vidal, a ex-PGR, a 

quem o Presidente, em 2018, também condecorou e gabou os «seis anos de 

corajoso e dedicado serviço à causa pública», mas que foi substituída na 

Procuradoria, apesar da disponibilidade para continuar. 
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Depois, a Procuradoria mudou de estilo. A sucessora, Lucília Gago, não 

perdeu tempo. E em 2020 assinou uma diretiva controversa, vista como 

redutora da autonomia dos magistrados. A polémica durou pouco, 

esmoreceu, e o assunto passou à história. Menos a diretiva que prevaleceu.  

É provável que seja esse, também, o destino da polémica na Marinha. Mas 

há quem veja em tudo isto sinais de “domesticação” tanto da Justiça, como 

das Forças Armadas, com a Marinha a servir de pivô. 

A conjuntura é propícia. De facto, na chefia do EMGFA, está outro almirante, 

Silva Ribeiro, que não contrariou – que se saiba – os desígnios do Governo, 

vertidos nas leis orgânicas das Forças Armadas, que reforçam os seus 

poderes, em prejuízo das competências que estavam atribuídas aos chefes 

de Estado Maior dos ramos. 

É antiga a apetência da Marinha para dispor as suas pedras na esfera do 

poder. Quem não se lembra de Rosa Coutinho, o ‘almirante vermelho’ que 

alinhou Angola na órbita de Moscovo. Ou de Américo Tomaz, também 

almirante, Presidente da República durante quase uma década, com Salazar 

e Caetano E quem ler nas entrelinhas das entrevistas de Gouveia e Melo 

percebe a tentação do Expresso, ao inquiri-lo «sobre se devia ser… 

Presidente» … 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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NASCER DO SOL 

Todos estiveram mal 

 

 

 

José António Saraiva 

31/12/2021 

«file:///C:/Users/Jo%C3%A3o/Desktop/DATA_PAI_PN/GREI/GRUPOS_TRABALHO/G

T_II_REFORMA_FFAA/LIVRO/EDI%C3%87%C3%83O/VERS%C3%82O_FINAL_PREP

AROS/FINAL_FINAL/EDITOR_GR%C3%81FICA/REAC%C3%87%C3%82O_DISTRIB

UI%C3%87%C3%83O_P%C3%93S/ARTIGOS_P%C3%93S/1_50760885957820420

79.pdf» 

O magnífico trabalho feito pelo vice- -almirante Gouveia e Melo à frente da 

task force da vacinação pôs os políticos – e os partidos – em xeque. Mostrou 

que o responsável por uma exigente tarefa pública pode fazer melhor trabalho 

se estiver livre de amarras partidárias e apenas focado no interesse nacional. 

Foi por estas e por outras que se deu o golpe de 28 de maio de 1926, que 

iniciou uma longa ditadura. E a postura do vice-almirante fazia jus àquela 

ideia. Recusava frontalmente a hipótese de vir a desempenhar cargos 

políticos, afirmando que recolheria aos quartéis quando concluísse a sua 

missão. 

Acontece que, terminada a missão, Gouveia e Melo não regressou 

propriamente aos quartéis. Começou a dar entrevistas a torto e a direito, a 

fazer declarações polémicas, a aparecer nos jornais e nas televisões. Até à 

Web Summit foi. Não parecia um militar, mas uma estrela de rock. E aí 

percebeu-se que queria alguma coisa mais do que o seu posto militar. Os 

militares, por regra, são pessoas discretas, recatadas, avessas à exposição 

mediática e ao brilho das luzes. 

Até que surgiu a insólita notícia da destituição do chefe do Estado-Maior da 

Armada para colocar Gouveia e Melo no seu lugar. Ora isso não era digno. 

Nenhum militar pode desejar um lugar aberto pela demissão a trouxe-mouxe 

de um camarada de armas. Aí, Gouveia e Melo deveria ter dito: muito 

obrigado pela diligência, mas nunca aceitaria ser chefe do Estado-Maior 

nestas condições. Mas não disse nada. Calou-se. E agora veio a confirmação 

da ‘golpada’: em época natalícia, quando todo o país estava com a atenção 

focada noutros temas que não na política, António Mendes Calado foi 

sorrateiramente destituído da chefia da Armada, sendo nomeado para o seu 

lugar Henrique Gouveia e Melo. 
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file:///C:/Users/JoÃ£o/Desktop/DATA_PAI_PN/GREI/GRUPOS_TRABALHO/GT_II_REFORMA_FFAA/LIVRO/EDIÃ�Ã�O/VERSÃ�O_FINAL_PREPAROS/FINAL_FINAL/EDITOR_GRÃ�FICA/REACÃ�Ã�O_DISTRIBUIÃ�Ã�O_PÃ�S/ARTIGOS_PÃ�S/1_5076088595782042079.pdf
file:///C:/Users/JoÃ£o/Desktop/DATA_PAI_PN/GREI/GRUPOS_TRABALHO/GT_II_REFORMA_FFAA/LIVRO/EDIÃ�Ã�O/VERSÃ�O_FINAL_PREPAROS/FINAL_FINAL/EDITOR_GRÃ�FICA/REACÃ�Ã�O_DISTRIBUIÃ�Ã�O_PÃ�S/ARTIGOS_PÃ�S/1_5076088595782042079.pdf
file:///C:/Users/JoÃ£o/Desktop/DATA_PAI_PN/GREI/GRUPOS_TRABALHO/GT_II_REFORMA_FFAA/LIVRO/EDIÃ�Ã�O/VERSÃ�O_FINAL_PREPAROS/FINAL_FINAL/EDITOR_GRÃ�FICA/REACÃ�Ã�O_DISTRIBUIÃ�Ã�O_PÃ�S/ARTIGOS_PÃ�S/1_5076088595782042079.pdf


 As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

 

99 

E a cerimónia de posse foi bem a imagem do golpe: apressada (nem durou 

dois minutos), sem discursos, sem sequer a presença do chefe do Governo 

que o havia proposto. Um homem que todo o país aclamara viu-se empossado 

no novo cargo de forma quase clandestina.  

Nesta novela, todos estiveram mal. Esteve mal Gouveia e Melo, pelas razões 

aduzidas. Esteve mal o Governo, pela instrumentalização que fez das Forças 

Armadas, usando-as numa manobra até hoje obscura. A verdade é que a 

mudança apressada de chefe de Estado-Maior da Armada não se deveu a 

razões de interesse militar, como seria suposto, mas a outras, mal-

esclarecidas. Foi para calar Gouveia e Melo, com medo que fizesse 

declarações politicamente inconvenientes? Foi para o Governo se promover a 

si próprio, premiando um homem que tinha a simpatia do país? Mas, se foi 

isto, não se percebe a ausência do primeiro-ministro na cerimónia. Aliás, em 

qualquer caso, essa ausência é inexplicável: não deveria a data da posse ter 

sido acertada previamente entre os principais protagonistas, de modo a poder 

estar presente o chefe do Governo? Não se entende… 

Esteve também mal o Presidente da República. Perante a primeira tentativa 

de consumar esta substituição, em setembro, Marcelo deveria ter ficado de 

pé atrás. E após a dissolução do Parlamento e a consequente queda do 

Governo, o mínimo que se exigia era esperar pelas eleições e pela posse do 

próximo Executivo para proceder àquela mudança. Faz algum sentido que 

uma alteração na cúpula das Forças Armadas seja feita por um Governo com 

os dias contados e na prática já em gestão? 

Faltou a Marcelo coragem para dizer «Não». E por isso sai mal desta história. 

Pode ter sido o momento em que perdeu o respeito dos militares – que 

gostam de firmeza dos líderes nos momentos decisivos. Neste aspeto, o 

almirante Gouveia e Melo também dificilmente virá a ter a solidariedade e o 

apreço dos seus pares. Quem assume o cargo assim, por sacrifício de um 

camarada, não pode ser muito apreciado. Ironicamente, Gouveia e Melo, 

tendo-se imposto pelo contraste que estabeleceu entre ele e os políticos, 

deixou-se afinal envolver numa trama política montada por eles. 

Finalmente, o Governo. Se pensava tirar alguns louros desta nomeação, 

também o tiro lhe saiu pela culatra. A forma pífia, envergonhada, obscura 

como tudo se passou, acabou por ser vista como mais uma trapalhada em 

que o Governo desnecessariamente se meteu – funcionando contra ele. Todos 

aqui estiveram mal – e vão sofrer por isso. Todos estiveram mal. 

 

... /// ... 
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Presidente da República promulga diploma do Governo 

06 de janeiro de 2022 

«https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/01/presidente-da-

republica-promulga-diploma-do-governo-162975/» 

O Presidente da República promulgou hoje o decreto do Governo que 

estabelece a Lei Orgânica do Estado-Maior-General e altera as Leis Orgânicas 

dos três Ramos das Forças Armadas. 

 

... /// ... 

 

EXPRESSO 

Marcelo primeiro corrigiu as leis. Agora deu luz verde às 

mudanças nas Forças Armadas 

O Presidente da República passou meses a propor alterações às leis 

orgânicas dos ramos militares, até aceitar promulgar o decreto do Governo. 

Este pacote fecha mais uma etapa na polémica reforma das Forças Armadas 

 7 de Janeiro, 2022 00:55 

Vítor Matos 

«https://expresso.pt/politica/marcelo-primeiro-corrigiu-as-leis-agora-deu-luz-

verde-as-mudancas-nas-forcas-armadas/» 

O decreto com as leis orgânicas que o Presidente da República promulgou 

esta quinta-feira à noite [06 JAN] é a peça que faltava para se completar a 

fase legislativa da reforma do comando superior das Forças Armadas, que 

gerara tanta polémica entre os militares ao longo de 2021. 

O Expresso sabe que, desde a aprovação do diploma em Conselho de 

Ministros, no início de novembro, o Presidente tem trabalhado com o 

Ministério da Defesa no sentido se fazerem as alterações necessárias para o 

decreto não ser vetado. Foram várias as versões anotadas por Marcelo a 

circular entre o Governo e Belém, até o diploma, que o PR tinha jurado ver à 

lupa, receber luz verde.  

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/01/presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo-162975/
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/01/presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo-162975/
https://expresso.pt/politica/marcelo-primeiro-corrigiu-as-leis-agora-deu-luz-verde-as-mudancas-nas-forcas-armadas/
https://expresso.pt/author/vitormatos/
https://expresso.pt/politica/marcelo-primeiro-corrigiu-as-leis-agora-deu-luz-verde-as-mudancas-nas-forcas-armadas/
https://expresso.pt/politica/marcelo-primeiro-corrigiu-as-leis-agora-deu-luz-verde-as-mudancas-nas-forcas-armadas/
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Em causa está a Lei Orgânica do Estado-Maior General das Forças Armadas 

(EMGFA) e as Leis Orgânicas dos três ramos militares, Exército, Marinha e 

Força Aérea, que se reorganizam em função da reforma do comando superior, 

que tem como objetivo concentrar mais poderes no EMGFA. 

A nova estrutura do EMGFA, chefiado pelo almirante Silva Ribeiro, vai 

contemplar a criação de seis novos departamentos e a extinção de 

cinco, com destaque para um dos mais importantes do ponto de vista militar: 

o Centro de Comunicações e Informação de Ciberdefesa e 

Ciberespaço, que concentra unidades que antes funcionavam em separado.  

Estas transformações, como o Expresso escreveu há duas semanas 

na edição em papel, estão a preocupar os ramos, que temem ter de 

disponibilizar mais recursos humanos do que aqueles que têm 

evitado transferir para o EMGFA.  

No EMGFA, porém, a preocupação é outra e nem é nova: a estrutura atual 

prevê um quadro de 1948 militares, que tem sido preenchido entre 

50% a 60%, porque os ramos não têm pessoal suficiente para 

transferir.  

Para além da ciberdefesa, as novas direções contemplam um Estado-

Maior Conjunto, um Centro de Direção e Inovação e Transformação, 

um Centro de Avaliação, Certificação e Lições Aprendidas, uma 

Unidade de Gestão, Informação e Arquivo, e um Centro de 

Acompanhamento Logístico Conjunto. 

Porém, quando tomou posse como CEMGFA, em 2018, o almirante Silva 

Ribeiro disse no discurso inaugural que “o EMGFA necessita de ser 

reestruturado e redimensionado, porque quem precisa muito de 

efetivos são os ramos.” 9  

Uma fonte do EMGFA, no entanto, explicou ao Expresso que as novas direções 

não implicam empenhar muito mais recursos humanos, por se tratar 

sobretudo de uma reorganização daquilo que já existe. 

O Presidente da República deu a entender que seria mais exigente na 

apreciação destas leis orgânicas dos ramos depois de, no fim de agosto, ter 

promulgado as alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica de Bases 

e Organização das Forças Armadas. 

 

... /// ... 

 
9 Vide EXPRESSO “Ramos perdem mais pessoal para EMGFA”, 11/12/2021, 

transcrito neste livro a pp. 54. 
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SEMANÁRIO EXPRESSO 

Generais criticam falta de debate 

Vítor Matos 

21/01/2022 

«https://semanario.expresso.pt/infinity/article_popover_share.aspx?guid=ffe54849

-0da1-44bc-91dc-

8e2aae00c105&fbclid=IwAR1j0tXGzHvgk7VWP6HpVS0BtH9AA3oX9v6Dq-

NkDUfCZUffK8ZtNF33Tug» 

 

Depois de um ano de polémica em torno da reforma do comando superior 

das Forças Armadas, a Defesa também tem estado totalmente fora da 

campanha eleitoral. 

O Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI), que junta cerca de 

quatro dezenas de oficiais-generais, fez um estudo intitulado “O declínio do 

sistema de defesa nacional e das Forças Armadas” (*) e enviou-o ao 

Presidente da República e a todos os partidos parlamentares. 

Segundo o almirante reformado Melo Gomes, presidente da mesa do GREI, o 

grupo “tem vindo repetidamente a alertar o poder político para a grave 

situação que se tem vivido”, sobretudo quanto à “insuficiência de efetivos e 

de recursos materiais para fazer face aos crescentes riscos e ameaças que se 

perfilam no ambiente estratégico”. 

E considera que a “campanha eleitoral se deveria constituir como o palco 

privilegiado para o devido esclarecimento dos cidadãos por parte dos 

diversos partidos políticos”. 

Não tem sido assim. 

(*) Este breve (e autonomizado) estudo constitui, também, e a partir de agora, a PARTE 

III deste nosso novo livro. 

 

«https://grei-portugal.org/docs/livro/GREI_livro_4.pdf» 

 
 

 

 

 

... /// ... 
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in BLOG do Comandante Luís Costa Correia 

Depressa e bem, não há quem... 

(sobre a reestruturação das Forças Armadas). 

23.Janeiro.2022 

 «https://costacorreia.blogspot.com/» 

O GREI acaba de apresentar uma profunda reflexão sobre o "Declínio do 

sistema de Defesa e das Forças Armadas", importante documento que 

certamente contribuirá para a avaliação do processo de reestruturação em 

curso. 

A elaboração de tal estudo terá sido  porventura suscitada pelos 

acontecimentos cujo início ocorreu há dois anos, após uma carta (citada em 

importante livro do GREI sobre o processo de reestruturação, na pg.64) em 

cujas oito páginas o GREI manifestava ao Presidente da República a sua 

preocupação com a situação de "pré-falência" das Forças Armadas, missiva 

que teve resposta imediata e na qual se apelava aos seus autores a que não 

desistissem. 

Subitamente, em Fevereiro de 2021, e demonstrando inesperada pressa, o 

ministro da Defesa Nacional anuncia - com pompa e circunstância - que iria 

iniciar um projecto de profunda remodelação das estruturas superiores das 

Forças Armadas. 

Porém, sem convidar o GREI a participar na elaboração do citado projecto, 

como seria lógico dado o perfil e experiência daquela prestigiada Associação 

em sede de Defesa Nacional. 

Esquecendo que "depressa e bem não há quem", 10 escassos meses 

passados, depois de sombrios episódios que espantaram a opinião pública, o 

país assiste à primeira concretização da anunciada e veloz reestruturação, 

sob a forma de uma apressada e mal justificada exoneração (demissão?) do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, e imediata tomada de posse do 

seu substituto, em soturna cerimónia sem os discursos da praxe, e sem a 

presença de diversas altas figuras do Estado - entre as quais (em inusitadas 

ausências, plenas de significado) as do Primeiro-Ministro e do cessante Chefe 

do Estado-Maior da Armada, em ambiente que mais parecia o de um 

contrafeito velório. 

O "velório do desentendimento" - como a História o classificará quando 

vierem à tona os pormenores que para tal contribuíram, e que poderia ter 

tido um melhor desfecho se calmamente tivessem sido ouvidas outras 

contribuições. 

https://costacorreia.blogspot.com/
https://grei-portugal.org/
https://grei-portugal.org/docs/livro/GREI_livro_4.pdf
https://grei-portugal.org/docs/livro/GREI_livro_4.pdf
https://www.grei-portugal.org/docs/livro/06_livro.pdf
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Diário da República, 1.ª série 

N.º 16                  24 de janeiro de 2022     Pág. 3 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto-Lei n.º 19/2022 

de 24 de janeiro 

Sumário: Estabelece a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

altera as Leis Orgânicas dos três ramos das Forças Armadas. 

«https://files.dre.pt/1s/2022/01/01600/0000300097.pdf» 

O Programa do XXII Governo Constitucional estabelece o objetivo de 

continuar a adaptar as Forças Armadas às ameaças e riscos com que nos 

confrontamos no século XXI, que exigem respostas cada vez mais integradas 

e consistentes da defesa nacional, em conjunto com os nossos aliados e 

parceiros, assegurando o contínuo reforço da sua eficácia. Com vista a este 

objetivo e conforme estabelece o referido Programa, é necessário reorganizar 

«as Forças Armadas em função do produto operacional, sendo indispensável 

que se privilegie uma estrutura de forças baseada em capacidades conjuntas 

e mais assente num modelo de organização modular e flexível, com a mais 

que provável necessidade de uma efetiva arquitetura de comando conjunto».  

Com este propósito, a Lei Orgânica n.º 2/2021, que aprova a Lei Orgânica de 

Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA), e a Lei Orgânica n.º 

3/2021, ambas de 9 de agosto, que altera a Lei de Defesa Nacional (LDN), 

aprovada pela Lei Orgânica n.º 1 -B/2009, de 7 de julho, estabelecem um 

novo paradigma estrutural da defesa nacional e das Forças Armadas, de modo 

a otimizar o seu funcionamento, visando garantir o princípio fundamental da 

unidade de comando, dando continuidade e robustecendo reformas 

anteriores, nomeadamente as de 2009 e 2014, no sentido de reforçar o papel 

do Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas (CEMGFA) e do 

Estado -Maior -General das Forças Armadas (EMGFA), no comando das Forças 

Armadas e na administração dos assuntos de natureza militar. 

.......................................................................................................... 

 

 

... /// ... 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01600/0000300097.pdf
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NOTÍCIAS AO MINUTO 

Lei do EMGFA cria Estado-Maior Conjunto para "reforçar apoio à 

decisão" 

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) vai contar com um novo órgão, 

denominado Estado-Maior Conjunto (EMC), que tem como objetivo "reforçar o apoio 

à decisão" do chefe militar do EMGFA. 
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«HTTPS://WWW.NOTICIASAOMINUTO.COM/PAIS/1918173/LEI-DO-EMGFA-CRIA-

ESTADO-MAIOR-CONJUNTO-PARA-REFORAR-APOIO-DECISO» 

Na nova lei orgânica do EMGFA, publicada hoje em Diário da República, lê-se 

que o Estado-Maior passa a estar dotado de "de duas estruturas principais 

distintas: o Estado-Maior Conjunto (EMC) e o Comando Conjunto para as 

Operações Militares (CCOM), promovendo uma arquitetura organizacional 

compatível com a capacidade de as chefias garantirem uma adequada 

supervisão dos assuntos da sua responsabilidade". 

"A criação do EMC visa reforçar o apoio à decisão do CEMGFA na vertente da 

prospetiva e planeamento estratégico, nos âmbitos genético, estrutural e 

operacional", refere a lei. 

Este novo órgão, "composto pelas divisões diretamente envolvidas na 

estratégia de defesa militar, recursos e inovação e transformação, é dirigido 

pelo Chefe do Estado-Maior Conjunto (CEMC), que coadjuva o CEMGFA 

no exercício das suas competências, coordenando as atividades no âmbito da 

missão do EMGFA, com exceção do emprego das Forças Armadas no 

cumprimento das missões e tarefas operacionais", adita o decreto. 

https://www.noticiasaominuto.com/pais/1918173/lei-do-emgfa-cria-estado-maior-conjunto-para-reforar-apoio-deciso
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1918173/lei-do-emgfa-cria-estado-maior-conjunto-para-reforar-apoio-deciso
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Na estrutura deste órgão é ainda criada a Divisão para a Inovação e 

Transformação, "responsável pelo desenvolvimento do processo de 

inovação e transformação nas Forças Armadas, em coordenação com os 

ramos, incluindo o desenvolvimento dos projetos de inovação que 

contribuam para novas capacidades militares com potencial de emprego 

conjunto, bem como a gestão de sinergias nas Forças Armadas neste 

domínio". 

Por seu turno, o Comando Conjunto para as Operações Militares 

(CCOM), que já existia, "é reorganizado, passando a dispor de 

capacidade para conduzir operações interagência, assegurando a 

cooperação e colaboração, de forma conjunta, com as forças e serviços de 

segurança, os serviços de informações e os diversos agentes de proteção 

civil". 

É ainda criado o cargo de 2.º Comandante Operacional das Forças 

Armadas, "dotado de autoridade para, em exclusividade e integrado na 

cadeia de comando das Forças Armadas, coadjuvar o CEMGFA no comando 

das forças e meios em missões das Forças Armadas, nos planos externo e 

interno, incluindo na cooperação com as forças e serviços de segurança e na 

colaboração em missões de proteção civil e de apoio a outros organismos do 

Estado". 

O Comando Conjunto passa ainda, de acordo com a nova lei, "a deter 

autoridade de coordenação no relacionamento com os Comandos 

Operacionais dos Açores e da Madeira, o novo Comando de Operações 

de Ciberdefesa (COCiber), o Centro de Informações e Segurança 

Militares (CISMIL) e os comandos de componente dos ramos". 

Na nova orgânica do Estado-Maior é também criado o Centro de 

Comunicações e Informação, Ciberespaço e Espaço (CCICE), que ficará 

na direta dependência do CEMGFA, constituindo-se "como órgão de 

ciberdefesa, e que integra as funções da anterior Direção de Comunicações e 

Sistemas de Informação, com o COCiber e um departamento para os aspetos 

militares do programa espacial da defesa nacional, garantindo a geração e 

operação de capacidades que permitem expandir as possibilidades de 

resposta em dimensões hoje essenciais na defesa da soberania e dos 

interesses nacionais". 

Já o Centro de Informações e Segurança Militares (CISMIL) é também 

reestruturado, com o objetivo da sua constituição como "órgão de 

informações e de segurança militares das Forças Armadas, focalizando-se no 

apoio às operações, sem perder a sua capacidade estratégica", contemplando 

também "o reforço das atividades operacionais no âmbito das informações e 

segurança militares, com a criação de unidades conjuntas móveis". 
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No sumário da nova lei, é ainda destacado "o processo de restruturação 

do Sistema de Saúde Militar (SSM) em curso" que abrange "a 

racionalização da rede de estruturas de saúde militar, a 

administração centralizada de recursos humanos e a gestão 

harmonizada das carreiras do pessoal de saúde, aspetos 

fundamentais para a criação de um novo modelo de organização, que 

possa responder com mais eficácia e eficiência às necessidades das 

Forças Armadas, tendo em vista a melhoria do desempenho 

operacional e da funcionalidade do próprio sistema". 

Em 06 de janeiro o Presidente da República promulgou o decreto do Governo 

que estabelece a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

e altera as leis orgânicas dos seus três ramos, na sequência da reforma da 

estrutura superior militar. 

Esta revisão surge no seguimento da aprovação da nova Lei Orgânica de 

Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) e as alterações à Lei de 

Defesa Nacional (LDN), que já tinham sido promulgadas por Marcelo Rebelo 

de Sousa em agosto de 2021, depois da sua aprovação no parlamento em 25 

de junho, com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS-PP. 

As leis concentram, no essencial, mais poderes e competências na figura do 

chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), que passa a 

ter a responsabilidade pelo cumprimento de todas as missões das Forças 

Armadas, à exceção da busca e salvamento marítimo e aéreo. Os 

chefes dos três ramos militares ficam na dependência hierárquica do 

CEMGFA para todos os assuntos de natureza militar. 
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Diário da República,                 2.ª série PARTE C 

_____________________________________________________________________________ 

N.º 31     14 de fevereiro de 2022     Pág. 89 

_____________________________________________________________________________ 

DEFESA NACIONAL 

Gabinete do Ministro 

Portaria n.º 312/2022 

Sumário: Concessão da Medalha da Defesa Nacional, 1.ª classe, ao 

Dr. Diogo Feijó Leão Campos Rodrigues. 

«https://dre.pt/dre/detalhe/doc/312-2022-179082905» 

Ao longo dos seis anos de funções como Deputado à Assembleia da República 

e na qualidade de membro da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional e 

Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na mesma comissão, 

o Dr. Diogo Feijóo Leão Campos Rodrigues revelou permanente atenção e 

dedicação às questões da Defesa Nacional, demonstrando sensibilidade e 

sentido de Estado, a que aliou permanente compreensão dos princípios e 

valores enformadores da Defesa Nacional, participando ativamente na 

produção legislativa desta política pública e contribuindo ativamente para a 

produção de consensos em torno das matérias da Defesa Nacional, muito em 

particular na legislação relativa à reforma da estrutura superior de comando 

das Forças Armadas, realizada nesta legislatura. Pelas razões enunciadas, 

expresso o meu público reconhecimento da elevada competência, 

extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais do Dr. Diogo 

Feijóo Leão Campos Rodrigues e do seu contributo significativo para a 

eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa 

Nacional. Assim, nos termos da competência que me é conferida pelo artigo 

34.º e atento o disposto nos artigos 25.º e 26.º e n.º 2 do artigo 27.º, todos 

do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 

dezembro, concedo a Medalha da Defesa Nacional, de 1.ª classe, ao Dr. Diogo 

Feijóo Leão Campos Rodrigues. 

7 de fevereiro de 2022. 

O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

315001153 

 

... /// ... 

https://dre.pt/dre/detalhe/doc/312-2022-179082905
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Ainda a reforma, o MDN (as redes sociais) e as condecorações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cerimónia de imposição de insígnias decorreu na Sala das Ordens, no Forte de S. 

Julião da Barra. 

Na semana passada, [eu], Diogo Leão (Deputado do PS e membro da CDN)] 

tive a honra de ser agraciado pelo senhor Ministro da Defesa Nacional com a 

concessão da Medalha da Defesa Nacional, 1° Classe. 

Ao longo da XIII e XIV legislaturas, procurei dar o meu melhor nos debates 

parlamentares em torno das áreas da Defesa Nacional, tendo tido a 

oportunidade de me empenhar pessoal e politicamente em diplomas 

legislativos tão relevantes como o Estatuto do Antigo Combatente ou a 

Reforma da Estrutura Superior de Comando das Forças Armadas. 

É, portanto, um enorme privilégio ser distinguido com uma das mais 

relevantes medalhas militares que pode ser atribuída a civis, pelos 

contributos prestados a esta área de soberania nos últimos 6 anos. 

Nesta mesma ocasião foram condecorados com semelhante distinção os 

meus colegas parlamentares Marcos Perestrello e Lara Martinho, e o 

Prof. Doutor Proença Garcia, vice-presidente do conselho estratégico do 

PSD para a Defesa Nacional. 
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In Blog do Comandante Luís Costa Correia 

Inesperado elogio do Presidente da República ao Almirante Mendes 

Calado [...] 

em 14 de Dezembro de 2021, em sessão solene da Academia de 

Marinha. 

22.Fevereiro.2022 

https://costacorreia.blogspot.com/2022/02/blog-post_22.html 

O Almirante Mendes Calado, então Chefe do Estado-Maior da Armada, ouviu 

na Academia de Marinha um inesperado elogio público do Presidente da 

República, que poderá ser apreciado a partir do 55º minuto da 

respectiva gravação video da sessão comemorativa [*] do termo do ano 

académico, hoje publicada. 

Treze dias depois seria exonerado, por proposta do Governo, da qual não 

constava o motivo da antecipação do prazo previsto para a duração da 

prorrogação do respectivo mandato. 

[*] 

 

“Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima 

Nacional; 

Senhor Presidente da Academia de Marinha; 

Senhor D. José Tolentino de Mendoça, Eminência; 

.............................................................................................................. 

Não era suposto usar da palavra, mas tornou-se irresistível dizer três 

apontamentos muito breves, nesta sessão, que contou com o toque de génio do 

Sr. D. José Tolentino de Mendonça ..............................................................  

............................................................................................................... 

A 3ª palavra para saudar, agradecendo, não apenas ao Sr. Presidente da 

Academia, mas de forma mais ampla ao Sr. Almirante Chefe do Estado-Maior da 

Armada e Autoridade Marítima Nacional, uma missão que tem vindo a cumprir e 

que o distanciamento mostrará que foi de excelência, com classe discreta, com 

presença não ostensiva, com capacidade para entender e decidir, tão longe 

daquilo que são traços dominantes um pouco por toda a parte, nas sociedades 

em que vivemos. Agradeço-lhe, neste momento, e fica registado o momento, e 

o agradecimento, precisamente, porque se trata de anos muito importantes para 

a Armada, para as Forças Armadas e para Portugal. 

Muito obrigado.” 
 

 

https://costacorreia.blogspot.com/2022/02/blog-post_22.html
https://youtu.be/KVFVtYwGyqQ
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EXPRESSO 

Chefe da Força Aérea substituído. Cartaxo Alves apontado para 

sucessor 

 

 

 

O general Joaquim Borrego é o único chefe militar da sua geração a não ser 

reconduzido. Soube que ia sair três dias antes de a decisão ser aprovada em 

Conselho de Ministros. Comandante da Logística deve suceder-lhe. 

 23 Fevereiro, 2022  

Vítor Matos 

https://expresso.pt/politica/chefe-da-forca-aerea-vai-ser-substituido/ 

O general Joaquim Borrego, chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA) 

vai ser substituído esta semana. Apesar de a lei recomendar que, “sempre 

que possível”, os procedimentos comecem com um mês de antecedência 

antes do fim do mandato (que cessa este sábado), o CEMFA foi chamado esta 

terça-feira ao Ministério da Defesa, para ser informado de que não seria 

reconduzido por mais dois anos. O conselho superior do ramo reuniu-se na 

manhã desta quarta-feira, apurou o Expresso, para se pronunciar sobre o 

nome do tenente-general Cartaxo Alves, atualmente comandante da Logística 

da Força Aérea. O Expresso sabe que o nome é bem visto pelo próprio chefe 

cessante. O Conselho de Ministros aprovará, esta quinta-feira, o nome a levar 

ao Presidente da República. 

Até esta segunda-feira, o general ainda não tinha sido informado sobre qual 

seria o seu futuro, como o Expresso escreveu esta terça-feira, e, 

considerando os prazos apertados, tudo indicava que estivesse na calha uma 

recondução, até porque, todos os chefes militares desta geração viram os 

seus mandatos renovados: almirante Silva Ribeiro no EMGFA, general Nunes 

Fonseca no Exército, e almirante Mendes Calado na Marinha, até ser 

exonerado para dar lugar ao almirante Gouveia e Melo. O general Joaquim 

Borrego – que como os outros foi contra a reforma do comando superior das 

Forças Armadas – foi o único a fazer apenas os três anos de mandato. 

 

https://expresso.pt/politica/chefe-da-forca-aerea-vai-ser-substituido/
https://expresso.pt/author/vitormatos/
https://expresso.pt/politica/chefe-da-forca-aerea-vai-ser-substituido/
https://expresso.pt/politica/chefe-da-forca-aerea-no-limbo-enquanto-uma-guerra-comeca/
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O facto de o general não ser informado com mais antecedência sobre o seu 

futuro já estava a gerar mal-estar nos meios militares, mas o almirante Melo 

Gomes, ex-Chefe da Armada, e presidente da Mesa do GREI – Grupo de 

Reflexão Estratégico Independente, diz ao Expresso que é “mais uma 

evidência da falta de consideração institucional e pessoal em relação às 

Forças Armadas e aos chefes de Estado-Maior por parte do ministro da 

Defesa”. 

E acrescenta: “O general Borrego cumpriu o seu mandato com enorme 

dignidade, sem falhas e conduzia a FAP num período muito difícil com grande 

eficiência. Não houve nenhum caso”. 

Caso se mantenha a tradição – nem sempre cumprida – da rotação dos ramos 

na chefia do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), o substituto 

do almirante Silva Ribeiro deverá ser o próximo chefe da Força Aérea. 

O conselho superior do ramo está reunido para dar um parecer (não 

vinculativo) sobre o nome do novo CEMFA, que será apresentado ao CEMGFA 

almirante Silva Ribeiro que, por sua vez, é ouvido pelo ministro da Defesa. A 

decisão final é tomada pelo Presidente da República, que pode vetar o nome 

aprovado pelo Governo. 

Joaquim Borrego foi um dos críticos da reforma do comando superior das 

Forças Armadas, que apresentou fortes reservas às alterações legislativas 

quando foi ouvido no Parlamento o ano passado. Nessa audiência à porta 

fechada, apontou as debilidades da Força Aérea: o facto de a eficácia 

operacional estar dependente, sobretudo, dos meios disponibilizados, que 

não são suficientes. Os “bons resultados”, que o ramo tem apresentado, 

segundo disse à Comissão de Defesa, “não surgem isentos de dificuldades”, 

precisando: “São conhecidas, e têm sido amplamente relevadas, as lacunas 

persistentes, no que diz respeito aos recursos humanos, materiais e 

financeiros.” E apelou que se dê a estes problemas “especial atenção, por 

deles depender, verdadeiramente, o reforço da eficácia operacional”.  

“No plano material”, acrescentou “é preocupante a prontidão dos meios 

aéreos que vem sendo observada, fruto do desinvestimento acumulado na 

regeneração do potencial das aeronaves”, tornando-se “necessário investir 

na modernização das capacidades aéreas para que a relevância e a eficácia 

operacional se mantenham intactas junto dos nossos parceiros e aliados 

tradicionais”. Joaquim Borrego pediu respostas concretas para a “reduzida 

prontidão dos meios aéreos”, para o “contínuo agravamento, resultante do 

subfinanciamento para a operação” e ainda pôs em causa a componente da 

reforma que torna o ministro mais distante dos chefes: perguntando como é 

que “o anunciado afastamento entre a tutela e os ramos poderá facilitar a 

resolução destas questões”. 

... /// ... 
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EXPRESSO 

Piloto de “pavio curto” à frente de uma Força Aérea em crise 

General Borrego só soube dois dias antes que não ia continuar no cargo. Afinal, 

mudam-se generais a meio da guerra e o Governo mudou o topo da Força Aérea na 

semana em que a Rússia invadiu a Ucrânia. 

25 de fevereiro 20222 

Vítor Matos 

https://semanario.expresso.pt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&e

did=40d96700-81c2-4809-9c58-ba4366f12548 

 

 

 

 

O general João Cartaxo Alves, novo chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

(CEMFA), tem sido o responsável pelo programa que representa o maior 

investimento das Forças Armadas desde que o então ministro Paulo Portas 

assinou a compra de dois submarinos há 17 anos: €827 milhões pelos cinco 

aviões da Embraer KC-390 e um simulador, para substituir os velhos aviões 

de transporte estratégico Hércules C-130. 

Até agora comandante da Logística, o sucessor do general Joaquim Borrego 

— que só foi informado dois dias antes que ia sair do cargo, apesar de a lei 

recomendar, “se possível”, a abertura do processo com um mês de 

antecedência —, tem um mandato difícil pela frente: um ramo a debater-se 

com problemas sérios de manutenção das aeronaves, com um nível baixo de 

operacionalidade, e uma falta de pessoal preocupante. 

Assim como Gouveia e Melo foi decisivo há 20 anos no desenho das 

características dos novos submarinos da Marinha, Cartaxo Alves, antigo piloto 

da esquadra de C-130, os “Bisontes”, e ex-comandante da Base do Montijo, 

foi quem definiu os requisitos técnicos dos KC-390 brasileiros, encomendados 

por Portugal e os primeiros deste modelo comprados por um país da NATO.  

Para liderar o processo, foi nomeado subdiretor-geral de Recursos de Defesa 

Nacional. Esteve dois anos nos corredores do ministério, passou pelo 

processo em que Portugal ameaçou a Embraer de não comprar os aviões se 

não baixasse o preço e foi responsável por adaptar a Base Aérea de Beja à 

nova esquadra de aeronaves pesadas de transporte que estão prestes a 

chegar. 

https://semanario.expresso.pt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=40d96700-81c2-4809-9c58-ba4366f12548
https://semanario.expresso.pt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=40d96700-81c2-4809-9c58-ba4366f12548
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Cartaxo Alves é o novo CEMFA. Frontal e “manipulador na argumentação”, 

segundo fontes que o conhecem bem, e “muito bem preparado” para estas 

funções, pode ser uma dor de cabeça para o próximo(a) ministro(a) da 

Defesa. “Tem o pavio curto”, avisa um amigo militar, enquanto um político 

comenta que Cartaxo Alves terá mais capacidade de choque com a tutela do 

que teve Joaquim Borrego, mais visto como um conciliador que procura 

soluções. 

Depois de uma carreira com mais de 9 mil horas de voo, o general inicia 

agora um voo mais arriscado, tendo em conta o estado em que a Força Aérea 

se encontra. Há falta de pilotos, mas também de mecânicos, que foram 

saindo para 0 privado, e problemas graves de operacionalidade. Dos quatro 

C-130 da esquadra, dois permanecem nas OGMA para um upgrade que está 

atrasado dois anos. 

A frota de 12 aviões de transporte tático C-295 (mais pequenos do que os 

Hércules) está com problemas graves nos motores e o número de unidades 

prontas a voar é baixo, apurou o Expresso de fontes militares. Entre os 

helicópteros de busca e salvamento EH-101, que estão com problemas de 

fornecimento do fabricante, há aeronaves canibalizadas, a servir para 

fornecer peças, enquanto outras ficam no chão porque não têm lâmpadas nos 

holofotes essenciais para os voos arriscados que fazem no mar.  

Do ponto de vista das missões internacionais, independentemente do que 

possa ser decidido por causa da crise russo-ucraniana, a Força Aérea tem um 

destacamento de 85 militares e quatro caças F-16 desde 0 início de fevereiro 

(e até ao fim de março), em missão de policiamento aéreo da NATO, na 

Islândia. 

Sem perfil para CEMGFA. Tudo mudou no início da semana. Até esta terça-

feira à tarde, Joaquim Borrego não tinha sido informado sobre o seu futuro 

pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e, um dia antes, até se tinha 

realizado uma reunião do conselho superior do ramo, sem que a substituição 

estivesse na agenda (este organismo que junta os tenentes-generais, emite 

um parecer sobre o nome do futuro chefe quando o processo é 

desencadeado). 

Segundo fontes militares e políticas, uma das razões para o general não ter 

sido reconduzido tem a ver com a avaliação do seu perfil: não foi considerado 

o ideal para chefiar o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) 

daqui a um ano, quando o almirante Silva Ribeiro acabar o segundo mandato 

no edifício do Restelo. 

A manter-se a tradição (nem sempre verificada) de rotação dos ramos 

naquele cargo, a Força Aérea estaria na calha para suceder à Marinha na 

chefia do EMGFA, que hoje concentra o poder no topo da hierarquia militar. 
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Mas isso pode mudar com esta nomeação. A não recondução de Borrego torna 

mais difícil que à Marinha se siga a Força Aérea: de acordo com fontes ouvidas 

pelo Expresso, daqui a um ano, o mais provável é que a promoção a chefe 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas seja decidida entre o general 

Nunes da Fonseca, do Exército, e o almirante Gouveia e Melo, da Marinha.  

Neste cenário, se o escolhido for o ex-coordenador na vacinação, será a 

primeira vez em que, não havendo rotação, se seguem dois oficiais do mesmo 

ramo na chefia do EMGFA. A decisão será política.  

 

... /// ... 

 

 

 

 

 

 

Comunicados do Conselho de Ministros 

2022-02-24 às 12h56 

Comunicado do Conselho de Ministros de 24 de fevereiro de 2022 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-

ministros?i=471#:~:text=24%20%C3%A0s%2012h56-

,Comunicado%20do%20Conselho%20de%20Ministros%20de%2024%20de%20fev

ereiro%20de,Power%20Solutions%2C%20S.G.P.S.%2C%20S.A.. 

1. .................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Foi aprovada a deliberação que propõe ao Presidente da República a 

nomeação do Tenente-general João Guilherme Rosado Cartaxo Alves como 

Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, bem como a correspondente 

promoção ao posto de General. 

.......................................................................................................... 

... /// ...  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=471#:~:text=24%20%C3%A0s%2012h56-,Comunicado%20do%20Conselho%20de%20Ministros%20de%2024%20de%20fevereiro%20de,Power%20Solutions%2C%20S.G.P.S.%2C%20S.A
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=471#:~:text=24%20%C3%A0s%2012h56-,Comunicado%20do%20Conselho%20de%20Ministros%20de%2024%20de%20fevereiro%20de,Power%20Solutions%2C%20S.G.P.S.%2C%20S.A
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=471#:~:text=24%20%C3%A0s%2012h56-,Comunicado%20do%20Conselho%20de%20Ministros%20de%2024%20de%20fevereiro%20de,Power%20Solutions%2C%20S.G.P.S.%2C%20S.A
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=471#:~:text=24%20%C3%A0s%2012h56-,Comunicado%20do%20Conselho%20de%20Ministros%20de%2024%20de%20fevereiro%20de,Power%20Solutions%2C%20S.G.P.S.%2C%20S.A
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Tomada de posse do novo CEMFA 

24 de fevereiro de 2022 

«https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/02/tomada-de-

posse-do-novo-cemfa/» 

Terminando o mandato do General Joaquim Manuel Nunes Borrego nas 

funções de Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Presidente da República 

aceitou a proposta do Governo de nomeação do General João Guilherme 

Rosado Cartaxo Alves para o mesmo cargo, com parecer favorável do Chefe 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

A posse do futuro CEMFA realizar-se-á amanhã, dia 25 de fevereiro, pelas 

18h00, no Palácio de Belém, em cerimónia restrita. 

O Presidente da República agradece e louva o muito qualificado desempenho 

do General Nunes Borrego como Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, no 

quadro de uma carreira brilhante, e condecora-o com a Grã-Cruz da Ordem 

de Cristo. 

... /// ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/02/tomada-de-posse-do-novo-cemfa/
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/02/tomada-de-posse-do-novo-cemfa/
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Presidente da República conferiu posse ao Chefe do Estado-

Maior da Força Aérea 

25 de fevereiro de 2022 

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/02/presidente-da-

republica-conferiu-posse-ao-chefe-do-estado-maior-da-forca-aerea/ 

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas 

conferiu posse ao Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General 

João Guilherme Rosado Cartaxo Alves, numa cerimónia que decorreu no 

Palácio de Belém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/02/presidente-da-republica-conferiu-posse-ao-chefe-do-estado-maior-da-forca-aerea/
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/02/presidente-da-republica-conferiu-posse-ao-chefe-do-estado-maior-da-forca-aerea/
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VISÃO 

PR condecora ex-chefes da Marinha e Força Aérea com Ordem 

Militar de Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lusa 

O Presidente da República condecorou hoje com a Grã-Cruz da Ordem Militar 

de Cristo o ex-Chefe do Estado-Maior da Armada almirante Mendes Calado e 

o ex-Chefe do Estado-Maior da Força Aérea general Nunes Borrego  

02.03.2022 às 17h48 

https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2022-03-02-pr-condecora-ex-chefes-

da-marinha-e-forca-aerea-com-ordem-militar-de-cristo/ 

A cerimónia decorreu na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, 

com entrada apenas permitida a repórteres de imagem.  

Num breve discurso antes da entrega das insígnias, o Presidente, que é 

também comandante supremo das Forças Armadas, referiu que “a 

continuidade do Estado significa que as instituições permanecem, as 

mulheres e os homens passam, e em cada momento histórico servem de 

acordo com a sua aptidão, com a sua capacidade, devoção, o seu 

empenhamento, funcional e pessoal”. 

“E a presença do senhor secretário de Estado, do senhor general Chefe do 

Estado-Maior do Exército, senhor general Chefe do Estado-Maior da Força 

Aérea e do senhor vice-chefe do Estado-Maior da Armada significam isso 

mesmo (…) que é a ideia da continuidade do Estado para além, naturalmente, 

daquilo que é em cada momento a interpretação pessoal, a sensibilidade 

pessoal, a suscetibilidade pessoal no exercício das funções”, acrescentou.  

https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2022-03-02-pr-condecora-ex-chefes-da-marinha-e-forca-aerea-com-ordem-militar-de-cristo/?utm_source=copy_paste
https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2022-03-02-pr-condecora-ex-chefes-da-marinha-e-forca-aerea-com-ordem-militar-de-cristo/?utm_source=copy_paste
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O Presidente destacou o facto de os anos em que estes dois chefes militares 

exerceram funções terem sido “intensos”, referindo “o empenhamento 

contínuo das Forças Nacionais Destacadas em cenários muito diversos e de 

complexidade crescente, em vários continentes e em circunstâncias 

porventura adversas”. 

“E por outro lado, a pensar também nas missões internas, nas missões 

ligadas nomeadamente às responsabilidades de proteção civil”, como os 

fogos florestais ou a pandemia da covid-19, disse.  

As chefias militares, continuou, “tiveram de encarar situações novas, 

inéditas, que envolviam colaborações, coordenações, conjugações quer no 

quadro das FA, quer com forças de segurança, quer com a Proteção Civil, 

quer com autarquias, quer com a sociedade civil como um todo e diversas 

outras instituições do estado”.  

Marcelo disse que esta distinção trata do “reconhecimento do mérito 

funcional, pela devoção, pela dedicação, pelo empenho e pela competência”, 

mas tem “uma componente pessoal inevitável também”.  

“Quem exerce essas e outras funções ao serviço da causa pública, exerce-as 

empenhando também aquilo que é e aquilo que representa a sua visão: a 

visão do mundo, da Europa, de Portugal, das Forças Armadas e a visão de 

cada uma das instituições em que serve”, disse, destacando também o papel 

da família e dos “colaboradores próximos” no desempenho destas funções. 

Estiveram presentes na cerimónia o secretário de Estado Adjunto e 

da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, o Chefe do Estado-Maior 

do Exército, general Nunes da Fonseca, o Chefe do Estado-Maior da 

Força Aérea recentemente empossado, general Cartaxo Alves e o 

vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, vice-almirante Coelho 

Cândido.  

A Ordem Militar de Cristo destina-se a distinguir destacados serviços 

prestados ao país no exercício das funções de soberania. 

Os dois militares deixaram recentemente de desempenhar os seus cargos 

como chefes dos respetivos ramos: o almirante António Mendes Calado 

deixou em dezembro passado a liderança da Armada a meio do segundo 

mandato e o general Nunes Borrego terminou o seu primeiro mandato à 

frente da Força Aérea no dia 26 de fevereiro, não tendo sido reconduzido.  

António Maria Mendes Calado de 64 anos, foi nomeado para CEMA em 2018. 

Especializou-se em artilharia e concluiu a sua carreira no mar como 

comandante da fragata Corte Real, entre julho de 2002 e dezembro de 2005, 

e foi vice de Silva Ribeiro na Marinha. 
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A exoneração do almirante a meio do mandato gerou polémica, tendo sido 

primeiro noticiada em setembro passado, mas na altura foi adiada pelo 

Presidente da República, que considerou não ser “o momento adequado” para 

a sua substituição — algo que apenas aconteceria no final de dezembro.  

Nessa altura, Mendes Calado afirmou, num vídeo publicado no Facebook 

oficial da Marinha, que deixava o ramo “não por vontade própria”, 

assegurando que “até ao último momento” manteve a “mão firme no leme” 

porque é isso que “mares agitados” exigem. 

O ex-CEMA também não esteve presente na posse do almirante Henrique 

Gouveia e Melo que lhe sucedeu no cargo, em 27 de dezembro.  

O general Joaquim Nunes Borrego tomou posse como chefe do Estado-Maior 

da Força Aérea (CEMFA) a 26 de fevereiro de 2019, para um mandato de três 

anos. 

Nunes Borrego nasceu em 14 de novembro de 1960, em Pinhel, ingressando 

na Academia da Força Aérea em 1979, onde concluiu a licenciatura em 

Ciências Militares Aeronáuticas em 1983. 

Do seu currículo consta uma colocação na EURONATO na Base Aérea de 

Sheppard, nos EUA, onde foi piloto instrutor e avaliador. Desempenhou 

funções em várias esquadras e foi oficial de operações e comandante de 

esquadra. 

ARYL // JPS 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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PÚBLICO 

Depois de ter travado nomeação de Gouveia e Melo, Marcelo 

vetou nome do seu número dois. 

 

 

 

Leonete Botelho, 

04 de Março de 2022 

Presidente da República rejeitou, por duas vezes, indicações do Governo para a chefia 

da Marinha. 

«https://www.publico.pt/2022/03/03/politica/noticia/travado-nomeacao-gouveia-

melo-marcelo-vetou-nomeacao-numero-dois-1997534» 

O Presidente da República rejeitou, em Dezembro, o nome indicado pelo 

Governo para ocupar o lugar de vice-chefe de Estado Maior da Armada. Dias 

depois da nomeação de Gouveia e Melo para chefe daquela força, foi-lhe 

proposto o nome do contra-almirante João Dores Aresta para número dois da 

Marinha, mas Marcelo Rebelo de Sousa vetou-o de forma definitiva, apurou 

o PÚBLICO. 

Foi o segundo episódio em três meses em que o chefe de Estado, a quem 

compete a nomeação das chefias militares por proposta do Governo, recusou 

a indicação dada pelo executivo para a chefia da Armada. A primeira tinha 

sido em Setembro, antes da dissolução do Parlamento, quando foi noticiado 

que o ministro da Defesa iria propor a substituição do então chefe do Estado 

Maior da Armada (CEMA), almirante Mendes Calado, pelo vice-almirante 

Gouveia e Melo, o qual acabara de deixar o cargo de coordenador da task 

force de vacinação anticovid-19. 

Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa fez saber que a forma que o Governo 

adoptou para anunciar uma transição na Armada resulta “na percepção de 

um atropelamento” de Gouveia e Melo ao ainda chefe do EMA, almirante 

Mendes Calado, que estava a mais de um ano do fim do mandato. “Quando 

for o momento, só uma pessoa tem o poder de decisão e essa pessoa é o 

Presidente”, disse então. 

Três meses depois, a nomeação de Gouveia e Melo viria a consumar-se nas 

vésperas de Natal, e no mesmo dia em que foi conhecida, Mendes Calado 

publicou um vídeo na página da Marinha no Facebook em que afirmava: 

file:///C:/autor/leonete-botelho
https://www.publico.pt/2022/03/03/politica/noticia/travado-nomeacao-gouveia-melo-marcelo-vetou-nomeacao-numero-dois-1997534
https://www.publico.pt/2022/03/03/politica/noticia/travado-nomeacao-gouveia-melo-marcelo-vetou-nomeacao-numero-dois-1997534
https://www.publico.pt/2021/09/28/politica/noticia/vicealmirante-gouveia-melo-vai-proposto-substituir-actual-chefe-estadomaior-armada-1979182
https://www.publico.pt/2021/09/28/politica/noticia/vicealmirante-gouveia-melo-vai-proposto-substituir-actual-chefe-estadomaior-armada-1979182
https://www.publico.pt/2021/09/29/politica/noticia/actual-cema-nao-saisse-terminar-mandato-gouveia-melo-ja-nao-chegar-chefia-armada-1979226
https://www.publico.pt/2021/09/29/politica/noticia/palavra-final-presidente-marcelo-adia-posse-futuro-cema-polemica-1979255
https://www.publico.pt/2021/09/29/politica/noticia/palavra-final-presidente-marcelo-adia-posse-futuro-cema-polemica-1979255
https://www.publico.pt/2021/12/22/politica/noticia/gouveia-melo-sera-chefe-estadomaior-armada-tres-meses-1989592


 As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

 

123 

 “Deixo a Marinha não por vontade própria, pois os que me conhecem não 

entenderiam que abandonasse o leme da nossa Marinha depois de tanto 

resistir ao temporal que nos assolou nos últimos tempos.” 

Dias depois, chegou a ser noticiado pelo Diário de Notícias da Madeira que 

Dores Aresta, então comandante operacional daquela região autónoma, seria 

o número dois de Gouveia e Melo, tendo o seu nome já sido ratificado pelo 

Conselho de Chefes dos Ramos das Forças Armadas. No entanto, essa 

nomeação nunca aconteceu. O PÚBLICO sabe que foi travada pelo Presidente 

da República, também Comandante Supremo das Forças Armadas, que 

acabaria por nomear Coelho Cândido para o cargo, empossado em cerimónia 

discreta em 18 de Janeiro, a 12 dias das eleições legislativas. 

Na quarta-feira passada, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou em Belém os 

antigos chefes do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, e da 

Força Aérea, general Nunes Borrego, ambos substituídos pelo Governo antes 

do final do seu mandato. Nessa cerimónia – à qual não compareceram nem 

o ministro da Defesa, nem o Chefe de Estado Maior General das Forças 

Armadas, Silva Ribeiro, nem o CEMA, Gouveia e Melo –, o chefe de Estado 

cumprimentou Coelho Cândido de forma efusiva, afirmando publicamente a 

paternidade da sua nomeação. 

Os dois militares deixaram recentemente de desempenhar os seus cargos 

como chefes dos respectivos ramos: o almirante António Mendes Calado 

deixou em Dezembro passado a liderança da Armada a meio do segundo 

mandato e o general Nunes Borrego terminou o seu primeiro mandato à 

frente da Força Aérea no dia 26 de Fevereiro, não tendo sido reconduzido. 

Um processo de substituição que terá sido motivado pela oposição 

manifestada pelos chefes dos ramos militares à nova Lei Orgânica de Bases 

das Forças Armadas (Lobofa), que coloca os chefes militares dos ramos 

[Exército, Marinha e Força Aérea] na dependência hierárquica do CEMGFA em 

matéria de coordenação militar. 

Uma iniciativa do Governo que suscitou acesa polémica entre os antigos 

chefes dos ramos quando foi apresentada, em Fevereiro do ano passado. 

Vinte e sete antigos chefes dos três ramos manifestaram-se em carta contra 

a iniciativa, o que foi respondido pelo Governo como “defesa de interesses 

corporativos”. 

Gouveia e Melo é visto nalguns meios militares como tendo um perfil que se 

enquadra no espírito da nova [LOBOFA] e o facto de ser muito próximo de 

Silva Ribeiro, que termina o mandato em Fevereiro de 2023, sugere que pode 

estar a posicionar-se para lhe suceder como CEMGFA. Caso não o seja, 

poderá ainda aspirar a candidatar-se à Presidência da República em Janeiro 

de 2026, como chegou a admitir ao Diário de Notícias e ao Expresso. 

https://www.publico.pt/2021/12/23/politica/noticia/deixo-marinha-nao-vontade-propria-almirante-mendes-calado-1989805
https://www.dnoticias.pt/2021/12/30/290909-dores-aresta-sera-vice-chefe-de-estado-maior-da-armada/
https://www.publico.pt/2022/03/02/politica/noticia/presidente-republica-condecora-exchefes-marinha-forca-aerea-ordem-militar-cristo-1997374
https://www.publico.pt/2021/05/20/politica/noticia/reforma-forcas-armadas-aprovada-generalidade-1963417
https://www.publico.pt/2021/05/20/politica/noticia/reforma-forcas-armadas-aprovada-generalidade-1963417
https://www.publico.pt/2021/05/14/politica/noticia/antigos-chefes-militares-reforma-forcas-armadas-1962547
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DOCUMENTO 1: 

A REFORMA E UMA SOLUÇÃO DE RAZOABILIDADE 
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UM BREVE ENQUADRAMENTO 

O GREI acompanhou o desenvolvimento de todo o processo da reforma da 

estrutura superior das FFAA (reforma) desde praticamente o seu começo, em 

17 de fevereiro de 2021, e disso nos dá conta o Livro repositório que sobre a 

matéria organizou e cuja cerimónia de lançamento ocorreu, no passado dia 

10 de novembro, como se referiu na 1.ª Parte deste documento integrador. 

Repetir, pois, aqui, sobre o processo, argumentos e razões não nos parece 

aplicável, porquanto eles constam do livro e são já, de certo modo, 

conhecidos. Como conhecido é que se tratou de um processo ele próprio, 

inusitado (ver Anexo)10, que não correu bem e que, no fundo, e em resumo:  

• Deixou marca e arrastará consigo ruído e nefastas repercussões; 

• Abalou a confiança das FFAA nas suas lideranças; 

• Afetou o moral (e a motivação) de grande parte dos seus membros; e 

• Desiludiu a expectativa de muitos que ansiavam por uma verdadeira 

reforma da defesa nacional e das FFAA (que evitasse a continuada 

“desintegração interna” e declínio operacional). 

Nestas circunstâncias, considerando-se o propósito deste documento 

integrador, talvez, seja mais adequado e útil reproduzir, aqui, alguns dos 

elementos do que designámos (no livro e no seu marco 19º) por ”solução de 

razoabilidade”. Julgamos inclusivamente que será ela, pela forma como se 

apresenta, que se constituirá como o mote balizador da PARTE II deste novo 

trabalho do GREI e onde se reúnem algumas das reflexões que vimos fazendo 

sobre as FFAA e, em especial, sobre duas das suas mais importantes 

vertentes (i) a de enquadramento estratégico e (ii) a de funcionamento. 

Vejamos, então. 

Desde o princípio que o GREI manifestou críticas a esta reforma, não tanto 

pela reforma em si e o que ela pudesse representar enquanto projeto de 

mudança a operar no sector militar, mas sim, e fundamentalmente, pelos 

termos em que foi apresentada e o modo e a forma como foi desenvolvida e 

concretizada.  

 
10 Cf. livro “A Reforma da Estrutura Superior das FFAA”, GREI, Lisboa, 10/11/2021 e 

o marco nº 20-A nele referido, onde se traz à colação o último trabalho que o GREI 
produziu sobre a reforma e que, em 18/06/21, levou ao conhecimento exclusivo 
do PR e Comandante Supremo das FFAA, antes, ainda, da votação final na 
especialidade das propostas de lei em plenário da AR, o que só se verificou em 
25/06/21. Pp.531-533. 
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E se isto é verdade, também não deixa de ser verdade afirmar que, numa 

primeira fase, os dados disponíveis eram limitados e o que se pretendia 

(como sempre acontece) era identificar o problema que havia para resolver, 

qual a finalidade e o propósito da reforma (pois ele não era claro), assim 

como os fatores relevantes a considerar e, obviamente, as inerentes análises 

tinham, na altura, um cariz bem mais vago e generalista, embora já 

orientadas por determinados temas que o próprio MDN havia trazido a público 

quando, em 17 de fevereiro de 2021, concedeu uma entrevista à agência 

noticiosa Lusa. 

Nas fases posteriores e mais avançadas do processo, em que estas análises 

eram já tecidas na especialidade, foram, daí, mais esmiuçadas no seu detalhe 

e na identificação das implicações que levantavam. 

O reforço das competências do CEMGFA 

A questão maior que logo se nos colocou e, por isso, vivamente criticada, foi, 

não só, o desmesurado reforço do elenco de competências do CEMGFA, mas 

também, por ser feito à custa do esvaziamento de competências dos CEM e 

de uma sua subordinação permanente ao CEMGFA, invertendo-se, deste 

modo, e completamente, o sentido da mudança que desde 1982 se vinha 

fazendo com a transferência de competências dos Ramos para o MDN. 

O sinal que se dava com esta subordinação completa dos CEM ao CEMGFA, 

para todos os assuntos militares, era a operacionalização de uma velha ideia 

alimentada por determinados setores políticos (e alguns militares) que 

procuravam transformar as Forças Armadas Portuguesas numa outra 

entidade, mais integrada e do tipo de uma “guarda nacional”. 

Seria esta, sem dúvida, nova estrutura que, ao jeito de uma organização 

única e de um consequente amalgamento nela dos Ramos, garantiria a defesa 

do País e pela qual responderia, ao mais alto nível, apenas e só, uma pessoa 

- o CEMGFA -, transformado em seu responsável administrativo máximo e 

“comandante-geral”. 

Nestas eventuais e diferentes circunstâncias competir-lhe-ia, para além do 

exercício das “competências próprias dos cargos de direção superior” o 

comando completo sobre todas as unidades, forças e elementos que 

integrassem aquela entidade. 

Mais, onde os Ramos se incorporariam, de acordo com as suas afinidades e 

espaço particular de manobra, como simples unidades da sua estrutura 

funcional, quer na vertente administrativa e orgânica, quer na vertente 

operacional e de força. 
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E a ser assim, seria de tal modo destrutivo das FFAA portuguesas, quer no 

seu conjunto quer olhando cada um dos Ramos de per si que, dificilmente, 

uma tal solução poderia ser aceite sem mais nada, sem que, no mínimo, se 

tornasse claro e evidente para todos o mérito e a bondade do seu propósito. 

Acrescentou-se que não há conjunto sem haver partes e que estas partes - 

os ramos das FFAA - têm história, valores, princípios e identidade próprios 

que por isso há que saber compreender e respeitar.  

E mais, não se fez, nem sequer a pedagogia da solução, como recomendam 

as boas práticas, e o resultado foi o ter aparecido um largo sector de opinião 

(de militares e civis) a opor-se igual e criticamente a este tipo de reforma. 

Os próprios CEM dos Ramos isso mesmo fizeram (em sede da CDN) 

confirmaram as dúvidas que desde o princípio vinham colocando, ao 

considerarem que esta agregação de competências em torno de uma só e 

única figura - o CEMGFA - que o modelo configura e a política pretendeu 

impor11, não se afiguraria como a mais adequada. Duvida-se, até, que a sua 

exequibilidade seja possível sem forte ruído e grandes e apreciáveis custos 

(veja-se o caso da nomeação do Comandante Naval e o processo de demissão 

do CEMA alegadamente por ter criticado a reforma na CDN). 

A experiência canadiana 

Todos nós nos lembramos do que aconteceu no Canadá, em 1968, quando 

foi decidido constituir em torno do Exército uma única organização - as Forças 

Armadas Canadianas - e fazê-lo à custa do amalgamento da Marinha, do 

Exército e da Força Aérea que deixaram de existir como entidades 

independentes. 

Segundo o Governo Canadiano o conceito parecia simples, a unificação dos 

três ramos permitiria poupanças de dinheiro e isso facilitaria a compra de 

melhor equipamento. 

 
11  A propósito vide artigo de António Barreto, no jornal Público, de 05 de junho 

p.p. e a seguinte passagem “[...] O Governo entende ser possível e ser seu 
direito reestruturar e reformar as Forças Armadas e a Defesa sem a colaboração 
concordante e empenhada dos dirigentes militares. Ora, tal não é possível sem 
a cooperação permanente dos chefes dos três ramos. Só uma estranha aliança 
entre o PS e o PSD concebe que seja possível reformar as Forças Armadas contra 
ou sem a vontade dos chefes militares. 
Em todo este processo, os principais chefes militares nunca concordaram com 
as escolhas do Governo. Conheceram as propostas tarde e a más horas, sem 
tempo de reflexão e sem quadro de colaboração. O Governo achou muito mais 
importante e urgente obter o acordo do PSD antes de ter o dos chefes militares. 
Diante das reticências destes, o Governo entendeu que não era com eles, mas 
sim com os deputados, que as discussões se deveriam desenrolar [...]”. (pp. 
482 do livro do GREI que vimos referenciando). 
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Igualmente se atenuariam as rivalidades entre eles e, passando os Ramos a 

treinar e a combater em conjunto e a usar equipamento semelhante, isso 

permitiria ganhos de eficácia operacional de valor seguramente avultado. 

Pensava-se até que, se os ramos continuassem a atuar de forma autónoma, 

ficariam incapazes de encarar os desafios do futuro. Apenas um comando 

unificado, apoiado por um EM que tudo controlasse, do planeamento às 

operações, permitiria resolver a contento os magnos problemas de defesa 

nacional que se lhes colocassem. 

No entanto, as resistências à prossecução desta solução foram enormes, o 

que conduziu inclusivamente a várias demissões, mas ainda assim contra 

tudo e contra todos a reforma prosseguiu e sempre, sublinhe-se, com 

dificuldades e maior ou menor ruído caminhou até 2011, data em que, 

volvidos quase 43 anos, foram invertidos alguns dos seus termos e os Ramos 

finalmente recuperaram a sua autonomia e com ela os seus Comandantes e 

a designação cumulativa de Chefes de Estado-Maior. 

Poder-se-á perguntar a que preço e com que custo esta reforma, porventura, 

bem-intencionada foi prosseguida? 

Não se conhecem os custos em que importou, nem tão pouco quaisquer 

diligências no sentido de os apurar. O que se sabe é que as poupanças nunca 

apareceram, os novos equipamentos não foram comprados e a 

desmoralização instalada afetou e durante muitos anos a generalidade dos 

militares, independentemente do Ramo e da sua origem. 

A importação de modelos  

Serve este exemplo para sublinhar que a importação de modelos só por si 

não é solução, muito menos uma boa solução. Há que os olhar e 

inteligentemente saber adaptar à nossa realidade, às nossas circunstâncias, 

às nossas idiossincrasias. Acima de tudo há que saber atender ao nosso caso 

em particular, às nossas potencialidades, às nossa fraquezas e 

vulnerabilidades, às nossas oportunidades, no fundo, aos nossos interesses 

e, nesse contexto, às nossas necessidades e possibilidades. 

Se não se olhar para esta questão de uma forma global e abrangente, 

inserindo o estudo do modelo de estrutura superior das FFAA num outro 

estudo, mais vasto sobre que defesa ambicionamos para o País e alargado a 

uma inerente, quanto imperiosa, revisão do CEDN, dir-se-á que perderemos 

tempo e, talvez, uma oportunidade, única, de bem enquadrar em contexto 

todas estas questões da Defesa e da Segurança. 

Mais grave, se não o fizermos, será insistir no desvendar de um caminho 

tortuoso que, com grande probabilidade, e como muita gente vem afirmando, 

causará ruído, perturbação e, seguramente, fracassará. 
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Há por isso que ser “arrojado”, como nos dizia o PR, e tudo fazer para evitar 

que isso suceda, encontrando uma solução que seja inclusiva e que de forma 

positiva todos possa satisfazer (e comprometer), como desde o princípio o 

GREI vem sugerindo. 

A RAZOABILIDADE DE UMA SOLUÇÃO  

Imbuídos, então, de um espírito construtivo que desde o princípio nos 

animou, atrevemo-nos a avançar com esta ideia da solução razoável (que 

ainda hoje consideramos como a mais adequada) e daí o entendermos de 

utilidade recordar aqui algumas das pistas que avançámos para a sua 

elaboração (numa fase em os diplomas ainda não haviam, sequer, sido 

aprovados na especialidade e na CDN).12 

Em vista de um diferente modelo de estrutura superior das FFAA 

Se o modelo em discussão na AR, não colhera a unanimidade dos deputados 

nem o apoio dos militares destinatários da sua implementação, afigurou-se-

nos mais adequado nessas condições olhar pragmaticamente para outros 

modelos, os quais, numa perspetiva de razoabilidade, pudessem constituir-

se em alternativa ao modelo proposto pelo Governo e em relação ao qual 

todos, sem exceção, a considerariam igualmente aceitável e desse modo 

compromissoriamente nela se reveriam. 

Nestas circunstâncias, procurou-se uma alternativa ao modelo em apreciação 

na AR na especialidade, inspirado nos países nórdicos e em alguns países do 

Leste Europeu e que em concreto nada nos dizem a nós portugueses, com 

outra cultura, história e geografia. E nesse sentido entendemos que havia 

que olhar antes para aqueles outros que geográfica e estrategicamente nos 

fossem mais próximos e se inserissem na mesma área de esforço e interesse 

permanente - nosso e deles - que é o Atlântico. 

Daí o considerarmos que os nossos países de referência na procura de um 

modelo alternativo não poderiam (nem podem) deixar de ser a Grã-Bretanha, 

a França e a Espanha. 

Deverão ser eles a iluminar, naturalmente com adaptações, o estudo (que 

não foi feito) de um outro e novo modelo de estrutura superior de organização 

e comando das FFAA, mas também do Ministério da Defesa Nacional e dos 

seus OSC 13. 

 
12 Ver livro do GREI “A Reforma da Estrutura Superior das FFAA”, Lisboa, novembro 

2021 e o estudo-Síntese nele assinalado como marco 19º e que foi entregue ao PR 
e Comandante Supremo das FFAA, em exclusivo, no formato Sumário Executivo, 
em 14 junho do mesmo ano. Pp.489-496. 

13 Convirá referir, porque quase nunca é referido, que o GREI sempre disse, quanto 
a modelos de preferência e alternativos, sentir-se confortável, por exemplo, com 
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É sabido que todos estes três países evoluíram nas suas organizações 

estruturadas em tempos e modos diferentes, mas evidenciando, sempre, 

entre eles, bastantes pontos em comum. 

Curiosamente todos eles separaram nessas novéis estruturas e de forma 

nítida o que é organização administrativa e organização operacional.14 De 

facto, o que compete a uns e a outros fazer nessas mesmas estruturas é 

diferente, seja funcionalmente falando, seja em concreto e substância. 

Senão, vejamos: 

− Os CEM, como “comandantes” e “administradores” dos seus ramos, 

relacionam-se operacionalmente com o CEMGFA (ou Chefe do Estado-

Maior de Defesa – CEMD/CHOD) que é o Comandante operacional (em 

Portugal também é, e desde 1982) e o militar de mais elevada patente 

(bem como o planeador estratégico por excelência); 

− O MDN (e os Secretários de Estado) enquanto titular da pasta 

relaciona-se “administrativamente” com as chefias militares, sendo 

claras as linhas de responsabilidade e autoridade que entre eles 

diretamente se estabelecem.  

Este estudo se tivesse sido levado por diante e todos igualmente envolvesse, 

estaríamos (e estamos) em crer que nos conduziria à solução dita razoável, 

aquela que a todos aglutinaria e, por isso, seguramente, todos quereriam 

ajudar a conceber e operacionalizar.  

Porquê? 

Desde logo, porque seria (e será) a solução que, do nosso ponto de vista, 

melhor satisfará, por um lado, a Política e o Governo e, por outro, a Estratégia 

e os militares. A primeira, porque define os fins e estabelece os meios (e os 

recursos) e é responsável pela sua administração, a segunda, porque trata 

da sua organização e emprego e responde pela eficácia da sua conduta e das 

operações em que se envolve. 

Mas também, porque será a solução “arrojada”, aquela que aprofunda com 

objetividade e pertinência, como o PR afirmou pretender, o modelo que 

vigorara entre nós e que contou, já, com duas alterações substantivas: uma, 

efetuada em 2009, por iniciativa do PS; e, outra, em 2014, por mão do PSD. 

 
o estudo e adaptação do modelo Espanhol. Veja-se o livro do GREI a pp. 428 e a 
referência nele constante à Revista Militar JUN/JUL 202 (pp. 571) e nela o artigo 
do VALM, REF Monteiro Montenegro a pp. 524 da própria Revista. 

14 A título ilustrativo basta consultar o Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo. (da 
vizinha Espanha) que sobre a matéria é bastante elucidativo. 
«https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5190» 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5190
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No fundo, daria (e dará) corpo a uma evolução natural e gradual do modelo 

(que existia) e sem que se afaste do caminho que vinha sendo prosseguido 

do antecedente, designadamente desde 1982, data em que foi promulgada a 

primeira Lei de Defesa Nacional e das FFAA. 

Seria (e será) sempre, seguramente, uma solução que entendíamos (e 

entendemos) poder agradar ao Governo e, bem assim, à generalidade dos 

Partidos políticos integrantes ou não da CDN da AR. 

 

E considerando um novo, quanto estruturante e útil CEDN 

O debate público que se desenvolveu inicialmente em torno desta reforma da 

estrutura superior das FFAA, uma reforma setorial, sem dúvida, não deixou 

suficientemente claro que os processos seguidos (na sua preparação) 

divergiram e muito da metodologia de planeamento sequencial estabelecida 

na LDN e na LOBOFA. 

E também não deu a entender que esta reforma viesse a resolver a maior 

parte dos problemas que afetam há muito as FFAA, antes pelo contrário a sua 

aplicação poderá mesmo agravar alguns deles, sejam os problemas de uma 

acentuada fragilização do SF, sejam os dos efetivos, do estatuto e dos seus 

regimes de saúde e proteção e de integração social.  

Apesar de todo este esforço em vista de uma melhor solução para a 

problemática da “reforma” o que sabe é que ela e as suas Leis de 

enquadramento superior - a LDN e a LOBOFA - acabaram por ser 

aprovadas na AR, em 25 de junho de 2021, e promulgada pelo PR, 

em 3 de agosto do mesmo ano, sem que os seus mais diretos 

interessados – os militares - tenham sido nela, alguma vez, 

envolvidos e empenhados, contrariando, assim, as mais elementares 

boas práticas dos processos de reestruturação e desenvolvimento 

organizacional. 

UMA QUESTÃO QUE FICA 

Será que esta reforma resolverá alguns dos mais graves problemas 

com que se defrontam as FFAA e que vêm preocupando o seu 

Comandante Supremo, tais como a fragilização do SF, as 

insuficiências infraestruturais, as questões prementes dos efetivos, 

de estatuto, de regime de saúde e de integração social - evitando-se 

que se prossiga no caminho desastroso da sua “destruição interna”?  

Convictamente, julgamos que não. 
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Assim, não podemos deixar de insistir, como tantas outras pessoas o fizeram, 

na ideia de que a elaboração de um novo CEDN devia ter precedido a reforma 

e não o contrário, como sucedeu, e, mais, sem que tenha havido uma precisa 

e cabal justificação. 

Conceito estratégico este que, por lei, define as prioridades do Estado em 

matéria de defesa, sendo, nesse âmbito, o segundo e mais relevante 

documento, logo a seguir à LDN, e daí ser parte integrante da respetiva 

política de defesa e objeto de aprovação por Resolução do Conselho de 

Ministros. 

Por outro lado, tudo indica que o sistema internacional se encontra num ponto 

de mudança e que há diversas tendências em movimento que exigem uma 

reavaliação das respostas nacionais num contexto mais complexo e incerto. 

Sabemos, e referimo-lo logo no início deste processo, que as dificuldades da 

defesa nacional e os seus problemas não são de hoje, são mesmo muito 

anteriores à pandemia que nos atingiu em 2020 e alguns deles agravaram-

se em decorrência dela.  

Por isso, a revisão do CEDN, nesta altura, numa altura em que a NATO 

desenvolve a renovação do seu conceito e a UE dá os retoques finais na sua 

“Bússola Estratégica”, em que o mundo onde nos movimentamos parece ser 

outro e o País procura levantar-se do enorme choque que sofreu e aumentar 

a sua resiliência, pode esta realização revestir-se de uma importância 

decisiva para o futuro de Portugal, do seu sistema de Defesa Nacional e por 

maioria de razão do seu principal instrumento as FFAA. 

O CEDN não vai solucionar todas as dificuldades que neste domínio, em 

particular, nos afetam, nem sequer as mais prementes, mas pode 

proporcionar uma oportunidade, dir-se-ia, única para que a «estrutura do 

Estado», o sistema político e a sociedade em geral repensem, de forma 

integrada, o País, a segurança e a defesa e o papel fulcral das FFAA. 

Neste sentido, a revisão do CEDN, no nosso entendimento, implicaria a 

existência prévia de uma visão, de um sentido de direção para o País e para 

Defesa Nacional, de uma ideia precisa e concreta: 

− sobre os «objetivos nacionais” que há que prosseguir; 

− sobre o potencial efetivo (e a resiliência) do sistema de defesa 

nacional; 

− Sobre o inerente e desejado nível de ambição estratégico; 

− sobre a situação atual das FFAA; 
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− sobre os recursos que previsivelmente estarão disponíveis para a 

Defesa no decurso do próximo decénio tendo em vista a concretização 

dos compromissos estabelecidos no âmbito desse novo CEDN. 

Pensamos mesmo que a revisão do CEDN deve ter em atenção duas 

realidades especialmente importantes:  

− A componente militar e as componentes não militares da política de 

Defesa Nacional não podem deixar de estar permanentemente 

articuladas e coordenadas e, sempre, de acordo com as suas 

atribuições e vínculos funcionais, de modo a contribuírem «para a 

realização do interesse estratégico de Portugal e o cumprimento dos 

objetivos da defesa nacional»; 

− A elaboração do documento não pode igualmente ser dissociada da sua 

concretização e da alocação atempada dos inerentes recursos. 

Como última nota consideramos que o projeto do CEDN que vier a ser 

elaborado pelo grupo de revisão que dele se ocupar, ganharia muito se numa 

fase imediatamente subsequente pudesse ser submetido a uma avaliação 

externa, antes de o Governo prosseguir, nos termos da Lei, com a sua 

posterior apreciação, deliberação e aprovação.  

Isso valorizaria e credibilizaria o CEDN e talvez constituísse um estímulo 

altamente motivador para a equipa encarregue da sua revisão enveredar por 

uma aproximação diferente, mais inovadora e, porventura, até, menos 

preocupada com polémicas, ou quaisquer outros e desgarrados interesses. 

 

(Sobre esta matéria e na especialidade da sua substância se ocupará o 

próximo capítulo, o qual refletirá sobre as preocupações do GREI quanto à 

elaboração do CEDN …) 

 

 

*** * *** 

 

 

Anexo: A reforma, o processo e o que não foi procedimento normal. 
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ANEXO15 

 

A REFORMA, O PROCESSO E O QUE NÃO FOI PROCEDIMENTO 

NORMAL 

 

Ao longo de todo o processo da reforma e comparando com outras iniciativas 

anteriores várias foram as afirmações e os procedimentos utilizados que, pela 

sua forma, nos ficaram negativamente nos ouvidos e que, por isso, é difícil 

não esquecer como seja, por exemplo, o conjunto de atitudes e ações que, 

no nosso entendimento, não deveriam por nunca ter acontecido. Se não 

vejamos. 

Em 15 de junho, nas vésperas da votação na especialidade das propostas de 

lei na CDN da AR, ao ser questionado pelo jornalista16 sobre as críticas 

deixadas pelos CEM nas suas audições,17 o MDN, o Doutor João Cravinho, 

respondeu o seguinte: 

“Neste momento, é na AR que a discussão está a ter lugar de acordo 

com as nossas normas constitucionais e quando sair da AR, prevejo 

eu, com uma votação favorável muito forte, então, seguirá para o 

senhor Presidente da República que, tal como ele disse, tem a última 

palavra” na matéria, vincou. 

E acrescentou, “Naturalmente que os chefes militares têm os seus 

pontos de vista”, apontando que partilharam “algumas dessas ideias” 

consigo, mas que o processo legislativo em curso é “perfeitamente 

normal”. “ [...] 

 
15 Cf. livro “A Reforma da Estrutura Superior das FFAA”, GREI, Lisboa, 10/11/2021. 

Pp.531-533. 
16 Cf. Correio da Manhã, de 15 junho. 
17 Os CEM dos 3 ramos das FFAA consideravam, como seus pontos de divergência 

mais importantes, os seguintes: (i) as questões da clareza na diferenciação das 
estruturas organizativa e operacional e com ela as inerentes linhas de 
responsabilidade e autoridade que entre os CEM e o CEMGFA, e entre os CEM e o 
MDN se estabelecem; (ii) as questões do despacho (ou da sua ausência) com o 
próprio MDN em matérias estruturantes para a genética, edificação e levantamento 
dos meios e forças dos ramos; (iii)  ou mesmo questões outras relacionadas com 
o poder deliberativo do CCEM; (iv) ou até com a gestão dos orçamentos ou mesmo 
com as missões atribuídas aos ramos e reguladas por legislação própria. 
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[...] isto é, há uma proposta que o Governo submete à AR, a AR fez 

uma votação e enviou para discussão na especialidade na qual os 

chefes foram ouvidos e em breve a AR, a Comissão de Defesa Nacional, 

fará a sua votação de acordo com aquilo que aprendeu e refletiu sobre 

as propostas e sobre as diferentes ideias quanto a essas propostas”, 

precisou. 

De facto, o processo legislativo em si, à primeira vista, até parece normal e 

é, realmente normal o que, do nosso ponto de vista: 

− Não é normal, é um processo desta natureza e complexidade ter sido 

organizado e conduzido de forma sigilosa e furtiva, sem a participação 

e o envolvimento interessado e requerido dos CEM, com o País em 

Estado de emergência e a maioria das pessoas e dos destinatários da 

reforma confinados e em teletrabalho; 

− Não é normal, é toda uma reforma ter-se processado sem que 

previamente haja sido definido e de forma clara estabelecido o seu 

propósito, a razão de ser, qual o grave problema que esta iniciativa 

legislativa iria definitivamente resolver; 

− Não é normal, é desenvolver uma iniciativa legislativa deste modo e, ao 

que parece, ancorada numa similitude em modelos estrangeiros sem 

que previamente o assunto haja sido interna e, devidamente, estudado, 

enquadrado e tão pouco identificado o pais amigo ou aliado tido por 

referência;  

− Não é normal, é ter-se decidido esta questão da reforma, de modo tão 

singular quanto arbitrário, face aos bons e sempre louvados resultados 

do emprego das nossas FFAA no exterior, deixando por resolver a maior 

parte dos graves problemas que as afetam de há muito, as questões da 

fragilização do SF, da falta de efetivos, da condição militar, do estatuto, 

da saúde e da prestação e apoio complementar, da proteção social e, 

até, da reintegração na vida ativa (dos militares contratados).  

− Não é normal, é ter sido, um tal processo, desenvolvido sem diálogo, 

sem a colaboração profícua e o envolvimento empenhado dos principais 

destinatários da reforma: os militares, em geral, e os CEM, em 

particular; 

− Não é normal, é os projetos de revisão da LDN e da LOBOFA terem sido 

apresentados aos CEM escassas 6 horas antes do CSM realizado em 

12/03 p.p. e onde, pela primeira vez, os chefes militares, deles tomavam 

conhecimento; 
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− Não é normal, é a velocidade com que todo o processo se desenvolveu, 

com a forma inusitadamente célere com que depois daquele mencionado 

CSM reuniu em 15/03 o CSDN e em 19/03, e excecionalmente, o CE, 

numa fase ainda muito embrionária do próprio processo e da sua 

tramitação legal; 

− Não é normal, é um assunto de uma tal especificidade e relevância ter 

merecido por parte da opinião pública, em geral, e da especializada, em 

particular, tanta crítica e sem que se tenha verificado, por parte dos 

seus defensores, qualquer oposição argumentativa de peso ou mesmo 

ligeira, a não ser uma desvalorização sistemática e, por vezes, 

insultuosa e ofensiva da sua origem, fosse pessoa singular ou coletiva; 

− Não é normal, é o aparecimento inédito de uma carta subscrita por 28 

ex-CEM, um dos quais ex-PR, a que se associou três dias depois um 

segundo ex-PR, os quais entenderam vir a público expressar as razões 

da sua inquietação e fazê-lo por forte sentido do dever em relação ao 

País e a “todos, os homens e mulheres, que o servem nas fileiras das 

Forças Armadas” e tudo ficar na mesma, ou como se nada tivesse 

acontecido, como bem sublinhou Maria João Avillez no seu comentário 

televisivo18; 

− Não é normal, é, solicitados a debater este assunto nas televisões ou 

em programas de rádio os representantes dos partidos políticos que 

suportaram a iniciativa legislativa, com exceção de um único deputado 

e de uma única vez, nunca o puderem fazer; contrariamente, uma vez 

aprovadas na AR as Propostas de Lei na generalidade, esses mesmos 

elementos já puderam aparecer nessas mesmas estações a opinar e 

sozinhos, apenas, com o Pivot ou o entrevistador de serviço e usando, 

por vezes, linguagem deslocada e não apropriada, que em nada os 

dignifica; 

− Não é normal, é num Estado de Direito como o português, onde vigora 

um regime que se quer de “Democracia plena” e onde se advoga e 

enaltece o direito à liberdade de expressão, ao diálogo, à concertação, 

ao compromisso, todas essas afirmações sejam, apenas, figuras de 

retórica, tiradas declarativas sem qualquer aplicação prática, muito 

menos no dia a dia da politica e no âmbito de um processo como este 

de relevante importância para o País, porque em causa estão as FFAA 

e, naturalmente, a sua defesa e segurança; 

 
18 Cf. livro do GREI referenciado a pp. 420. 
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− Não é normal, é os partidos de maior expressão eleitoral aparecerem 

unidos e, porventura, com um único e último desiderato: forçar e, se 

necessário for, impor, como alguns articulistas admitiram, a 

concretização de uma tal reforma, apesar da onda de contestação de 

que foi alvo e fazê-lo numa postura típica de “não haver alternativa”. 

− Não é normal, é uma vez aprovadas as Leis em questão – LDN e LOBOFA 

- pela AR e promulgadas pelo PR, o Governo, já em novembro, sem a 

capacidade política que tinha antes do anúncio da dissolução do 

Parlamento, com alguns ministros politicamente debilitados, prosseguir 

com o processo legislativo e continuar a fazê-lo de uma forma acelerada, 

como se nada tivesse acontecido, avançar com os Decretos-Lei de 

enquadramento orgânico das estruturas do EMGFA e dos Ramos, 

aprovando-os e enviando-os para promulgação do PR em 15/11, já 

depois do anúncio da dissolução da AR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** * *** 
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O CEDN E ALGUMAS PREOCUPAÇÕES QUANTO À SUA ELABORAÇÃO  
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INTRODUÇÃO 

No quadro constitucional português, a Lei da Defesa Nacional (LDN)19 

estabelece que «a defesa nacional tem por objetivos garantir a soberania do 

Estado, a independência nacional e a integridade territorial de Portugal, bem 

como assegurar a liberdade e a segurança das populações e a proteção dos 

valores fundamentais da ordem constitucional contra qualquer agressão ou 

ameaça externas, assegurando ainda o cumprimento dos compromissos 

internacionais do Estado no domínio militar, de acordo com o interesse 

nacional». 

Para a consecução de tais objetivos, a política de defesa nacional 

compreende, «para além da sua componente militar, as políticas sectoriais 

do Estado cujo contributo é necessário para a realização do interesse 

estratégico de Portugal e para o cumprimento dos mesmos» e integra os 

princípios, objetivos, orientações e prioridades definidos na Constituição da 

República (CR), na LDN, no programa do Governo (PG) e no conceito 

estratégico de defesa nacional (CEDN). 

O CEDN – aprovado por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta 

conjunta do Primeiro-Ministro (PM) e do Ministro da Defesa Nacional, ouvidos 

o Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) e o Conselho de Chefes de 

Estado-Maior (CCEM) –, estabelece as prioridades do Estado em matéria de 

defesa de acordo com o interesse nacional. É parte integrante da política de 

defesa nacional e tem em consideração as opções estratégicas de defesa 

nacional e militares, definidas no PG20 e nas grandes opções do conceito 

estratégico de defesa nacional (GOCEDN) que são objeto de prévio debate e 

aprovação na Assembleia da República (AR), por iniciativa governamental. 

Esta formulação é um sucedâneo simplificado da Lei de Defesa Nacional e das 

Forças Armadas (LDNFA) de 1982 que descrevia o CEDN como «a definição 

dos aspetos fundamentais da estratégia global do Estado adotada para a 

consecução dos objetivos da política de defesa nacional». 

 
19 LDN, de 03 de agosto, 2021, publicada no DR n. 153 1ª Série, de 9 de agosto. 
20 Há países em que o Chefe do Governo chama a si a elaboração de uma diretiva 

governamental de defesa onde define o que se pretende das suas duas 
componentes: a militar e a abrangente das políticas sectoriais de afinidade (que 
na Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas de 1982 foi designada como 
componente não militar).  
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Da aprovação do CEDN decorrem o conceito estratégico militar (CEM), as 

missões das Forças Armadas (MIFAS), o sistema de forças (SF) e o dispositivo 

de forças (DF).  

Na vigência do atual sistema democrático, foram aprovados quatro CEDN: 

 

Resolução do 

Conselho de Ministros 
Diário da República Debate na AR 

N.º 10/85 de 20-02-

1985 

N.º 42, I Série, 20-21-

1985 

13-12-1984 

N.º 9/94 de 13-01-

1994 

N.º 29, I Série-B, 04-02-

1994 

04-06-1993 

N.º 6/2003 de 20-12-

2002 

N.º 16, I Série-B, 20-01-

2003 

21-11-2002 

N.º 19/2013 de 21-03-

2013 

N.º 67, I Série, 05-04-

2013 

08-03-2013 

 

A NECESSIDADE DE UMA ESTRATÉGIA NACIONAL 

É recorrente a afirmação de que o País não dispõe de um «conceito 

estratégico» que oriente a ação estratégica nacional, com vista a alcançar os 

grandes desígnios de uma sociedade moderna, democrática e pluralista: a 

segurança, o bem-estar e a justiça social.  

Essa crítica decorre de três aspetos:  

− A expressão «conceito estratégico de defesa nacional» não inclui um 

conceito de segurança tido por alguns críticos como mais abrangente; 

− Existem diferentes interpretações de conceitos como «segurança», 

«segurança nacional», «estratégia nacional» e «defesa nacional»;  

− O atual CEDN, que decorre de uma realidade factual, é claramente 

dirigido às Forças Armadas (FFAA) e à defesa militar e não gera, por 

parte de qualquer outro ministério, uma orientação programática 

relativamente ao que é referido no documento.  

Os quatro CEDN, até agora aprovados, apenas deram origem ao conceito 

estratégico militar (CEM), orientador da atuação e capacidades das FFAA, não 

provocando uma simples diretiva, por parte dos outros ministérios, onde 

constasse uma orientação sectorial para uma atuação decorrente do conteúdo 

daquele documento.  

Acresce que o XIX Governo Constitucional extinguiu o Conselho Nacional do 

Planeamento Civil de Emergência (CNPCE), onde, no quadro da Presidência 

do Conselho de Ministros (PCM) e dirigido pelo Ministro da Defesa Nacional, 

se fazia a coordenação interministerial, através das várias comissões 

existentes, das componentes militar e não militar que materializam aquele 

CEDN.  
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A solução preconizada pelo Governo, na Lei Orgânica da Autoridade Nacional 

da Emergência e Proteção Civil e no Decreto-Lei n.º 43/2020 de 21 de julho, 

integrando o CNPCE no Sistema Nacional de Planeamento Civil de 

Emergência, na dependência do Primeiro-Ministro ou, por delegação deste, 

no membro do Governo responsável pela área da administração interna, não 

se tornou efetiva. 

No caso concreto do CEDN em vigor, o seu conteúdo orientador reforçou a 

ideia de ter apenas um objetivo sectorial, pois constituiu-se como um 

documento, meramente instrumental, que deu cobertura prévia a uma 

reforma das FFAA – a reforma «Defesa 2020» – cujos efeitos negativos no 

investimento orçamental, recrutamento, reequipamento, saúde, apoio social 

e estrutura superior dos Ramos ainda perduram. 

Pode-se adotar qualquer dos conceitos atrás referidos, desde que o objetivo 

de cada uma dessas designações seja a coordenação da ação estratégica do 

Estado, com vista à concretização dos grandes desígnios que foram indicados.  

Trata-se de coordenar e integrar de forma sistémica e concorrente as 

tradicionais quatro Estratégias Gerais que compõem a Estratégia Total do 

Estado: 

− A Estratégia Política/Diplomática onde se desenvolve a ação política e 

estratégica, externa e interna; 

− A Estratégia Económica que congrega toda a ação estratégica com 

vista ao desenvolvimento e à prosperidade; 

− A Estratégia Militar com vista à defesa militar da República e garantia 

da segurança nos domínios externo e, de forma supletiva, no ambiente 

interno; 

− A Estratégia Psicológica onde se insere a ação estratégica para os 

vários níveis de ensino, os valores, a cultura, a informação e a 

comunicação social. 

Na atualidade e, tendo em conta dois novos ambientes de aplicação do poder, 

o espaço e o ciberespaço, face à sua importância, coloca-se a questão de se 

saber se devem ou não dar origem a duas estratégias gerais individualizadas, 

não podendo em qualquer dos casos deixarem de ser contempladas (ou 

mesmo dissociadas) pelo CEDN que vigorar. 

Atendendo à matriz base da composição dos governos e no sentido de 

explicitar onde se insere a sua ação estratégica, em cada uma das Estratégias 

Gerais, é possível fazer a seguinte arrumação: 

− No âmbito da Estratégia Política/Diplomática, a Presidência do 

Conselho de Ministros, os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da 

Justiça, da Administração Interna, da Modernização do Estado e 

Administração Pública (Inovação) e da Coesão Territorial; 
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− Na Estratégia Económica, os Ministérios da Economia e do Mar e da 

Transição Digital (Turismo), das Finanças, do Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social, das Infraestruturas, Habitação e Energia, do 

Ambiente e da Ação Climática, da Agricultura; 

− Na Estratégia Militar, o Ministério da Defesa Nacional e o da 

Administração Interna; 

− Na Estratégia Psicológica, Valores e Cultura, os Ministérios da 

Educação (Desporto), da Ciência Tecnologia e Ensino Superior e da 

Cultura, podendo ainda associar a esta estratégia a Informação e a 

Comunicação Social (ERC/AR).  

No entanto, outras três áreas merecem alguma reflexão. É natural que a 

Informação Estratégica tenha uma dependência muito estreita do PM –

eventualmente através da Presidência do Conselho de Ministros (PCM) –, bem 

como a Saúde pelas implicações transversais no desenvolvimento e bem-

estar da sociedade, pelo que parece lógica a inserção de ambas na Estratégia 

Política/Diplomática. Quanto ao Planeamento, dependendo da orientação 

estratégica que se lhe pretenda dar, poderá juntar-se ou às anteriores, ou 

integrar a Estratégia Económica. 

A CR e a LDN elegem o CEDN como o documento enquadrante da definição e 

orientação da Estratégia Total do Estado, clarificando para as diversas 

estratégias gerais os desígnios e objetivos permanentes nacionais que visam 

garantir a integridade do território nacional, a soberania, a independência 

nacional, a liberdade e a segurança das populações, e a liberdade de ação 

política, perante qualquer ameaça ou agressão. 

O documento faz uma análise da conjuntura estratégica, identifica desafios, 

riscos e ameaças, marca objetivos nacionais para a realidade atual no sentido 

do reforço do potencial estratégico nacional, melhorando as potencialidades 

e minorando as vulnerabilidades e diversificando as dependências do País.  

A essa ação política e estratégica, integrada e sistémica das várias políticas 

sectoriais, o legislador designou-a por «defesa nacional», entendida como 

uma política nacional com carácter interministerial cuja responsabilidade 

cabe, em primeira instância, ao PM. 

Comparando a LDNFA de 1982 com a atual LDN dir-se-á que a redação da 

primeira era mais taxativa na caraterização da política de defesa nacional, ao 

definir que tinha: 

− Carácter permanente, exercendo-se a todo o tempo e em qualquer 

lugar; 

− Natureza global, abrangendo uma componente militar e componentes 

não militares; 
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− Âmbito interministerial, cabendo a todos os órgãos e departamentos do 

Estado promover as condições indispensáveis à respetiva execução. 

Posteriormente, a LDN veio a estabelecer, de forma mais genérica, que a 

política de defesa nacional compreende «para além da sua componente 

militar […] as políticas sectoriais do Estado cujo contributo é necessário para 

a realização do interesse estratégico de Portugal e cumprimento dos objetivos 

da defesa nacional». 

Tendo em conta que o Ministro da Defesa Nacional, na estrutura do Governo 

atual, tem a tutela das Forças Armadas e não está investido da autoridade 

política necessária para a coordenação interministerial, quer para a 

integração dessas políticas sectoriais21, quer para a garantia de um conceito 

amplo de segurança, é necessário definir uma estrutura, simples, mas com 

autoridade política, onde essa coordenação seja concretizada. 

Torna-se assim claro o erro que foi a já mencionada extinção em 2011 do 

CNPCE, – órgão de planeamento e coordenação interministerial para aquela 

finalidade – dada a importância da sua missão de articulação da atividade do 

Estado na recuperação da normalidade, em situações de calamidade, crise ou 

guerra.  

A posição do Ministro da Defesa Nacional na hierarquia do Governo é 

determinante para que possa exercer essa função de coordenação 

interministerial, o que leva a ponderar se deveria ser o segundo na hierarquia 

do Governo, com a qualificação de Ministro de Estado ou como Vice-PM, tendo 

como órgão de apoio um organismo com objetivos idênticos aos do extinto 

CNPCE, integrado na PCM. 

O POTENCIAL ESTRATÉGICO NACIONAL 

O CEDN, como documento orientador da Estratégia Total do Estado, tem de 

caracterizar e quantificar de forma objetiva a realidade do potencial 

estratégico nacional, reconhecendo que Portugal é uma potência de dimensão 

estratégica média, com recursos materiais escassos e uma limitada 

capacidade autónoma de intervenção externa.  

 
21 Onde participam as relações externas de defesa, no âmbito: das alianças e 

organizações internacionais (Ministério dos Negócios Estrangeiros-MNE), da 
defesa militar (Ministério da Defesa Nacional-MDN), da segurança interna e das 
forças de segurança (Ministério da Administração Interna-MAI) e da Polícia 
Judiciária (Ministério da Justiça-MJ), dos corpos dedicados ao socorro e apoio das 
populações – INEM (Ministério da Saúde-MS) e ANPC (MAI) – e o acesso à 
informação estratégica que lhe permita uma prospetiva de mudança. 
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Por isso, a sua ação política internacional tem de ser compensada e 

potenciada pela via diplomática e pelos valores e qualidade dos seus recursos 

humanos, capazes de acrescentar valor e inovação.  

Deste modo, o País poderá ampliar a capacidade de influenciar e promover a 

atração de outros atores da cena internacional, através da cooperação e de 

uma política de alianças, que diminua as vulnerabilidades, melhore as 

potencialidades e diversifique como anteriormente já referido as 

dependências nacionais. 

No que se refere ao fator humano, o censo de 2021 revelou um decréscimo 

da população nacional: uma realidade sociológica que vinha sendo antecipada 

e para a qual urge tomar medidas concretas e credíveis, designadamente nos 

seguintes âmbitos: 

− Definir políticas sociais, económicas e fiscais de incentivo e apoio à 

natalidade, e uma estratégia de atuação naqueles domínios; 

− Estabelecer o enquadramento de uma política relativa às migrações, 

quer de nacionais, quer de estrangeiros. 

− Promover o regresso de nacionais qualificados, ponderando incentivos 

fiscais, e a criação de oportunidades de aproveitamento do seu know-

how no país, seja pela criação de infraestruturas de investigação no 

quadro da inovação, seja pela sua inserção no tecido empresarial e 

produtivo nacional. 

− Quanto à imigração, importa que o País decida: 

Que tipo de imigrantes está interessado e disponível para receber e 

integrar, para além da assistência humanitária (especialmente dirigida 

aos refugiados, particularmente menores, órfãos, mulheres e 

familiares em situação de perigo); 

Como poderá estimular uma imigração diferenciada e qualificada, com 

oportunidades de inserção no aparelho produtivo nacional, na 

investigação, nas universidades e na inovação; 

Se deve reavaliar e regulamentar a imigração sazonal: estabelecendo 

contingentes para essa realidade; verificando as condições de trabalho, 

salários e alojamento; promovendo o seu repatriamento, quando essas 

situações deixam de se verificar; ou possibilitando a sua integração 

social e económica, se existirem condições para tal. 

No plano dos recursos, o Governo deve promover uma política de reservas 

estratégicas de bens essenciais, gestão da água, medicamentos e energia, 

não confiando demasiado nos mercados, como a presente situação 

pandémica demonstra, assumindo a alteração de uma postura reativa just in 

time para uma outra de ação e cariz preventivo just in case.  
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Essa mesma atitude deve ser seguida na estratégia militar, garantindo 

reservas de guerra que permitam às FFAA a resiliência e a sustentação 

logística em operações, com a duração temporal necessária. 

A ESTRATÉGIA MILITAR  

Incumbe à política, como doutrina de fins, estabelecer aquilo que as FFAA 

devem prosseguir e cumprir. Uma vez definidos os objetivos a atingir, entra-

se no domínio da estratégia militar e o foco passa a centrar-se nos meios e 

como se geram (estratégia genética), se organizam (estratégia estrutural) e 

se empregam (estratégia operacional) em vista da missão atribuída. 

No âmbito da documentação estruturante, o CEDN deve dar orientações 

claras para a elaboração do CEM, que por sua vez determinará as MIFA, o SF, 

o dispositivo e as necessidades de recursos financeiros e humanos para a sua 

edificação e levantamento oportunos.  

Este processo deve encontrar a coerente resposta no orçamento do Estado 

atribuído ao MDN e no adequado financiamento nas leis de programação 

militar (LPM) e de infraestruturas militares (LPIM), tidas como fontes 

primárias de investimento. 

De entre os documentos estruturantes referidos, o SF constitui a grande 

referência para as FFAA, como instrumento para o cumprimento da sua 

missão. 

O SF resulta de um exercício complexo de planeamento: primeiro, estratégico 

e de defesa nacional; depois, militar, de forças e financeiro. Por isso, não 

pode estar sujeito a inflexões e contratempos; nem os influenciadores 

determinantes da sua conceção e estrutura podem assentar em fatores 

casuísticos ou conjunturais ou nos “modismos” das “novas missões” (como 

sejam as de “segurança humana”). 

É fundamental assegurar a articulação entre estes planeamentos, bem como 

o do planeamento nacional com o da OTAN, e uma relação coerente e 

sustentada entre os orçamentos de funcionamento e os de investimento das 

FFAA. 

Na configuração e dimensionamento das capacidades militares do SF devem 

estar presentes três grandes considerações: 

− Em termos nacionais, o SF deve ser adequado à dimensão estratégica 

do País e aos recursos humanos e materiais possíveis de colocar à sua 

disposição; 

− Em termos operacionais, o SF deve ter capacidade para garantir o 

equilíbrio estratégico em ambiente regional e a robustez necessária 
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para evitar situações de facto consumado; ou seja, deve ser capaz de 

suster uma ameaça e dando tempo à política para fazer funcionar os 

mecanismos internacionais de contenção de conflitos e a ajuda dos 

aliados; 

− Em termos internacionais, o SF deve demonstrar a capacidade do País 

para assumir os seus compromissos no âmbito das alianças e participar 

em coligações internacionais, sempre que o interesse nacional o 

determine e a segurança cooperativa o aconselhe; só assim o País terá 

a liberdade de ação política para decidir se participa ou não numa 

determinada operação multinacional (sabendo que se não o puder 

fazer por manifesta incapacidade das FFAA, tornar-se-á um ator 

dispensável na cena internacional22). 

Em situações de crise ou guerra têm de estar previstas as condições de 

crescimento do SF, designadamente através da requisição de meios e da 

mobilização do universo humano utilizável, sem comprometer o 

funcionamento do País; das reservas de equipamento e armamento para 

atribuição aos cidadãos chamados às fileiras nessas circunstâncias; da 

existência de oficiais e sargentos dos quadros permanentes (QP) para formar, 

treinar e enquadrar esse contingente.  

Importa igualmente considerar a existência, em tempo de paz, de 

infraestruturas militares adequadas à preparação, treino e alojamento dos 

cidadãos mobilizados para a ampliação do SF. 

Deve ainda ter-se presente que a análise estratégica da preparação militar 

(para lidar com a conflitualidade internacional centrada em trinta anos nas 

operações de paz e, na última década, no combate ao terrorismo e 

contrainsurreição) demonstra uma degradação da capacidade de comando 

aos níveis operacional e tático, e das capacidades operacionais para combater 

uma guerra de média ou alta intensidade, designadamente um conflito aberto 

entre estados com potenciais de combate equiparáveis. 

Esta nova perceção de uma eventual conflitualidade internacional mais 

exigente, envolvendo capacidades operacionais terrestres, navais e aéreas, 

incluindo as novas tecnologias, a robotização, a inteligência artificial e o 

próprio espaço, implica também a preparação psicológica da sociedade para 

poder ser confrontada com um nível de baixas, porventura, nunca visto desde 

a Segunda Guerra Mundial. 

 
22 Segundo o Professor Adriano Moreira, a legitimidade ganha no bom serviço 

prestado à comunidade internacional poderá, no concerto das nações, trazer a 
Portugal enormes vantagens e mais-valias. De facto, os países, hoje, não se 
afirmam tanto em função do seu poder e do seu território, mas sim em função do 
serviço que prestam à comunidade internacional. Cf. “Soberania de Serviço”, 
JANUS, Lisboa, 1997 (p.19). 
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Os alertas surgem também relativamente ao impulso estratégico que as 

novas tecnologias conferem aos países de dimensão estratégica média (ou 

nesse escalão), ampliando o seu potencial militar e a necessidade da 

correspondente resposta, através de uma “nova tríade” de capacidades, 

equilibradora de potenciais militares superiores, constituída por 

− Veículos não tripulados (drones com capacidade ofensiva, mísseis, 

artilharia de longo alcance); 

− Cyberoperations; 

− Forças especiais, altamente qualificadas e especializadas, dotadas de 

uma grande mobilidade (terrestre, naval e aérea), poder de fogo e com 

acesso a informações atualizadas, provenientes de sensores 

diversificados. 

No domínio da estratégia militar, como já se referiu, o CEDN em vigor ignorou 

toda a reflexão que sobre esta matéria foi feita, assim como o racional das 

decisões que constavam do CEDN 2003 e que materializava o nível de 

ambição para o SF das FFAA, os níveis de forças a ter disponíveis em 

permanência, bem como a satisfação dos compromissos internacionais que o 

País considerava correto e adequado assumir. 

É importante indagar e compreender as razões por que não se tem 

prosseguido ou concretizado a ambição estabelecida para a estrutura, 

dimensão e níveis de intervenção de forças.  

De facto, têm-se adiado programas e decisões, sem qualquer explicação ou 

indicação do que deixa de se poder realizar ou das vulnerabilidades que se 

abrem e os riscos que se assumem. 

Estas considerações estão relacionadas com a natureza, quantidade e 

qualidade dos meios que integram o SF, assim como com o impacto financeiro 

da sua edificação, levantamento e emprego operacional sustentado. 

No fundo, trata-se de um exercício de gestão de necessidades estratégicas e 

operacionais, de satisfação de interesses nacionais (e da sua relação com a 

participação do País na OTAN e na UE) e da consecução de objetivos 

permanentes e conjunturais. 

Um exercício que é complexo devido às suas envolventes, ao número de 

intervenientes (Ministro da Defesa Nacional, CSM, CEMGFA, CCEM e CSDN) e 

aos fatores de estrutura e conjuntura atuais. 
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Nos termos da nova LOBOFA23 compete ao CEMGFA a elaboração do projeto 

de SF e ao CCEM o respetivo parecer. 

Este projeto do SF é assumido pelo Ministro da Defesa Nacional que o 

submete, sob a forma de proposta, à aprovação do CSDN (que, nessa fase 

do processo, já confirmou o CEM e aprovou as MIFA). 

A CONCEÇÃO DO SISTEMA DE FORÇAS  

Já foram referidos os progressos que se registaram na elaboração dos 

documentos estruturantes da defesa nacional em 1985, 1994, 2003, bem 

como o retrocesso verificado em 2013.  

Porém, a questão do crescimento do SF em “tempo de crise” ou em “tempo 

de guerra” nunca foi especificada nem parece ter estado presente nas 

preocupações oficiais. 

Também não foi clarificado, pelos governos ou parlamento, por que razão em 

“tempo de paz” os quatro SF nunca foram edificados ou levantados na 

configuração aprovada pelo CSDN.  

Nestas circunstâncias, poderá questionar-se qual é a finalidade de uma 

metodologia de planeamento orientada por «capacidades militares» quando, 

na prática, elas se encontram geralmente incompletas ou desequilibradas no 

que se refere aos meios e elementos existentes, e não são adequadamente 

sustentadas no plano logístico. 

Quer isso dizer que as capacidades militares não se articulam, como deviam, 

«de forma harmoniosa e complementar», nem concorrem «para a realização 

de um conjunto de tarefas operacionais ou efeitos» pretendidos.  

A conceção do SF assenta nas necessidades estratégicas assumidas no CEDN 

e, por isso, constitui o referencial dos Objetivos de Força Nacionais (OFN). A 

sua relevância é inquestionável. 

É importante que o SF seja edificado, levantado e sustentado nos termos e 

no tempo aprovados. Isso permitirá: 

− Concretizar uma linha de ação para tempo de paz, sem 

vulnerabilidades ou riscos significativos; 

 
23 Cf. n.º 4 do Art.º 5º da LOBOFA o SF é aprovado pelo CSDN, sob proposta do MDN, 

elaborada com base em projeto do CEMGFA, ouvido o CCEM. Também de acordo 
com as alíneas a) e b) do n.º 3 do Art.º 20º da mesma Lei compete ao CCEM dar 
parecer sobre a elaboração do CEM e dos projetos de definição das missões das 
FFAA, do SF e do DF. 
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− Melhorar a relação entre o custo e os resultados obtidos no plano 

operacional, técnico e económico; 

− Introduzir ajustamentos planeados no SF, no caso de ocorrerem 

alterações na envolvente político-estratégica e nos respetivos quadros 

de emprego, quer em tempo de paz, quer de crise ou de guerra.  

O SF vale pela forma como as capacidades militares e os seus elementos 

constituintes (englobando «componentes de doutrina, organização, treino, 

material, liderança, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade») estão 

organizados e estruturados. 

E vale pelo modo como operacionaliza a resposta a um conjunto de critérios 

e parâmetros de natureza metodológica e/ou político-militar, subsumidos na 

avaliação da sua «adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade (AEA)». 

Cabe ao CEMGFA a responsabilidade de se pronunciar sobre a 

«adequabilidade militar» dos meios que integram o projeto de SF e sobre a 

sua organização e estrutura quantitativa e qualitativa. 

A responsabilidade pela verificação dos dois outros critérios – a 

«exequibilidade» (de todos os elementos que contribuem para a constituição 

das capacidades militares) e a «aceitabilidade política» – é incumbência do 

Ministro da Defesa Nacional (conforme o n.º 1 do Art.º 14º da LDN), a quem 

cabe responder politicamente pela elaboração e execução da componente 

militar da defesa nacional, pelo emprego das FFAA e pelas suas capacidades, 

meios e prontidão. 

Os problemas registados na edificação e levantamento de anteriores SF têm 

residido precisamente nos erros cometidos na avaliação dos envelopes 

financeiros e requisitos logísticos necessários aos meios ao longo dos 

respetivos ciclos de vida útil.  

O projeto do SF concebido pelo CEMGFA, com base nas orientações do 

Ministro da Defesa Nacional vertidas na Diretiva de Defesa Militar, recebe 

parecer do CCEM e, em seguida, é apreciado pelo CSM. 

O CSM debruça-se sobre os fatores relacionados com os três pilares da 

estratégia: o «objetivo», o «conceito» e as «forças», e avalia a viabilidade da 

estratégia delineada para fazer face a uma determinada ameaça ou à 

prossecução de uma certa linha de ação. 

É importante que em sede do CSM as chefias militares se pronunciem com 

clareza sobre o SF e que as suas opiniões sejam ponderadas e registadas em 

documentos perduráveis e acessíveis aos órgãos do Estado responsáveis pela 

defesa nacional e as FFAA. A independência, isenção e experiência 

profissional das chefias militares são uma mais-valia que importa rentabilizar 

e potenciar. 



 As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

 

151 

Se forem identificados problemas na edificação, levantamento e sustentação 

do SF devido a insuficiências em qualquer dos elementos constituintes das 

capacidades militares, o CSM deverá identificar as vulnerabilidades e os 

riscos, para que o poder político decida se eles são aceitáveis. 

Trata-se de um exercício de aproximações sucessivas, envolvendo o Ministro 

da Defesa Nacional, o CEMGFA e os CEM dos ramos, em que cada um tem o 

seu papel na definição das respostas aos objetivos de forças acordados com 

a OTAN, à participação na defesa da UE e à integração na segurança 

cooperativa no quadro da ONU/OSCE.  

Estão em causa o planeamento, a organização e o empenhamento sustentado 

de forças em teatros de operações distintos e simultâneos (em conflitos de 

alta ou média intensidade, ou em missões humanitárias e de apoio à paz). 

Deste racional estratégico resultará um compromisso relativo às capacidades 

militares das FFAA. Quanto à dissuasão, ainda que discutida por consenso, 

repousa no nuclear e, portanto, na decisão dos países que detêm essa 

capacidade. 

A ESTRATÉGIA MILITAR E OS RECURSOS 

Embora a LOBOFA considere como documentos estruturantes da atuação das 

FFAA, o CEM, as MIFA, o SF e o dispositivo, deveriam ser consideradas com 

a mesma finalidade a LPM, a LPIM e uma possível lei plurianual de efetivos, 

pelas implicações que têm, quer no reequipamento e efetivas capacidades 

operacionais quer na atratividade do recrutamento, pelas condições de vida 

percebidas e adequação das infraestruturas às exigências operacionais.  

Os efetivos definidos pelo Ministro da Defesa Nacional devem garantir o 

funcionamento da componente operacional e da componente fixa do SF, 

tendo em conta os seguintes fatores:  

− A coexistência de dois conjuntos de militares: o dos QP (cujos quadros 

agregados são “verticais” e regulados por leis próprias); e o que resulta 

das políticas públicas de prestação de Serviço Militar que o País 

implementar (contratados, voluntários ou qualquer outra modalidade 

ou combinação de modalidades);  

− Os quantitativos de recursos humanos que são necessários: à operação 

continuada do SF; aos militares em instrução ou formação (inicial ou 

complementar de carreira); ao preenchimento de lugares fora da 

estrutura das FFAA, em Portugal ou no estrangeiro; 

− A necessidade de assegurar uma reserva dos QP que permita o 

crescimento do SF, em situações de crise ou guerra, no quadro de uma 

lei de mobilização e de requisição; 
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− Esta lei deve, por seu turno, clarificar o que é possível mobilizar, qual 

a capacidade de comando e enquadramento desses novos efetivos, 

como serão armados e equipados e onde e como serão instruídos e 

instalados.  

A reforma «Defesa 2020», de 2013, revelou-se especialmente gravosa para 

o SF: quer para a obtenção dos recursos humanos que viriam a ser 

necessários ao SF (ainda por definir na altura), sem racional que sustentasse 

o efetivo máximo estabelecido para as FFAA, baseado numa avaliação 

marcadamente economicista; quer na suspensão ou mesmo eliminação de 

programas de reequipamento de sistemas de armas distintivos, da Marinha, 

da Força Aérea e, em particular, do Exército.  

Não atender a estas questões corresponde a um progressivo processo de 

enfraquecimento e obsolescência das FFAA, que terão cada vez mais 

dificuldades no cumprimento das missões atribuídas, incluindo as de 

soberania e a integração em formações militares multinacionais. E significa, 

ainda, prosseguir um investimento ruinoso de sobrevivência, cada vez mais 

difícil de recuperar. 

Continua por realizar um debate nacional sobre as Forças Armadas que o País 

deve ter e a forma de colmatar as graves deficiências nas capacidades 

operacionais do SF, devidas à falta de recursos humanos e de investimento, 

e à escassa execução dos programas de reequipamento desde 2009.  

O Inquérito à População Portuguesa sobre a Defesa e as Forças Armadas, 

realizado pelo IDN/MDN, publicado em junho de 2021, revela que a opinião 

pública está mais atenta a estas questões. Essa atitude terá sido reforçada 

com o atual conflito na Europa. 

Relativamente às políticas públicas de prestação de Serviço Militar, o universo 

contactado está claramente dividido (40,3% obrigatório/59,7% voluntário), 

pelo que o debate sobre a matéria se justifica plenamente. 

Quanto aos recursos financeiros atribuídos, 66,9% considera-os insuficientes. 

O mesmo se passa relativamente à atual dimensão das FFAA (44,9% 

adequado/42,2% inadequado) e 69,7% afirmam a necessidade da sua 

existência. 

Manda a prudência que a definição da organização militar, do SF, do 

reequipamento e do volume dos recursos humanos, seja conduzida para 

responder aos cenários conflituais mais prováveis, prevendo os mais 

perigosos: como já foi referido atrás, eles residem no combate convencional 

“simétrico” entre unidades políticas da cena internacional. 

Recorrendo ao CEDN de 2003, os cenários validados para o CEM então 

aprovado, eram seis:  
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− No quadro da OTAN, participar na defesa coletiva, assumindo os 

objetivos de forças aceites e a capacidade de integrar as NATO 

Response Forces (NRF); 

− No âmbito da defesa europeia, a nível da UE, ser lead nation ou 

participar no Battle Group (BG) a nível batalhão;  

− No âmbito das operações de apoio à paz da ONU/OSCE, participar com 

uma unidade de escalão batalhão;  

− Apoiar a política externa nacional, garantindo a segurança e recolha de 

cidadãos nacionais, em situações de crise internacional no estrangeiro, 

de iniciativa nacional ou em ligação com países aliados ou amigos;  

− Apoiar a segurança interna em situações de emergência ou estado de 

sítio, ou em situações de crise ou de desastre/calamidade;  

− Garantir a realização de outras missões de interesse público (OMIP), 

de apoio às populações nacionais, de acordo com os planos aprovados.  

O País considerou que em termos de afirmação e disponibilidade política 

deveria ter capacidade militar para garantir um empenhamento operacional 

simultâneo nas Alianças e Organizações que integra (ONU, OTAN, OSCE e 

UE). 

Utilizando uma matriz de reconhecimento da credibilidade dos cenários 

levantados, a par da sua previsibilidade e probabilidade de ocorrência foi 

possível estabelecer uma opção política de aceitação de riscos e de 

responsabilidades, relativamente aos cenários de Defesa Coletiva, Defesa 

Europeia e Segurança Cooperativa, associando-os e fazendo corresponder 

essa opção nos níveis de forças a empenhar, constante do CEM. 

Relativamente aos restantes cenários foram considerados de forma 

individualizada, reconhecendo que poderiam ocorrer em simultâneo, quer no 

âmbito interno quer juntamente com os previstos para a OTAN, UE e 

ONU/OSCE, a serem respondidos com o nível mínimo de empenhamento de 

forças, e que o SF teria de contemplar essa possibilidade.  

Paralelamente têm de ser ponderados os níveis de forças que se definiram 

apropriados para cada um dos cenários e que estão igualmente relacionados 

com os ciclos de empenhamento operacional que são menos exigentes no 

quadro nacional do que aqueles que são apontados como convenientes por 

parte da OTAN.  

A perceção da evolução da conjuntura estratégica e da conflitualidade 

internacional são determinantes, quer para a dimensão dos recursos 

humanos, quer para as prioridades de reequipamento, quer ainda para 

permitir a participação nacional em formações multinacionais, segundo os 
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princípios da interoperabilidade e da capacidade de atuação conjunta e 

combinada. 

NOVOS ESPAÇOS DE APLICAÇÃO DO PODER 

Em termos históricos e geoestratégicos, o País sempre assumiu a afirmação 

da sua política externa e da sua diplomacia, que ultrapassou as fronteiras 

daquilo que naturalmente poderia ser entendido como uma dimensão 

estratégica regional.  

A afirmação de uma clara diferenciação geopolítica peninsular e de interesses 

nacionais assumidos de forma distintiva levou a uma procura de afirmação 

política, nas duas margens do Atlântico Norte e na ligação estratégica com os 

Estados Unidos da América e com o Reino Unido.  

A adesão do País à OTAN em 1949 e a sua participação inicial na estrutura 

militar integrada fez-se no Comando da área Atlântica (SACLANT) e não no 

Comando da área Europeia (SACEUR).  

Depois de 1974, foi clara a ênfase na relação política e estratégica com os 

países da margem sul do Mediterrâneo, assim como na procura de uma 

afirmação lusófona nas duas margens do Atlântico sul, papel que a 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tarda em desempenhar. 

Pode afirmar-se que se mantém a potencialidade estratégica funcional de 

uma vocação nacional de articulação política diversificada, entre grandes 

espaços de relacionamento político e estratégico, onde se discute a 

estabilidade internacional, que não pode nem deve ser descurada, em termos 

de potenciar a ação política nacional na cena internacional. 

A realidade da conjuntura estratégica internacional atual e os avanços 

tecnológicos a que temos vindo a assistir nos domínios das tecnologias de 

informação global, da realidade virtual, da inteligência artificial, da robótica 

e da utilização do espaço e ciberespaço, implica que o CEDN reconheça que 

existem novos “espaços de aplicação do Poder”.  

Em termos físicos, surgem o espaço e o ciberespaço, para além do mar, da 

terra e do ar, onde a estratégia tem de lidar com os desafios, riscos e ameaças 

inerentes à violência (tradicionalmente associados à guerra e ao terrorismo), 

a proliferação das armas de destruição maciça, as tendências radicais, a 

grande criminalidade internacional organizada, e algo novo que podemos 

caracterizar como os fatores de desequilíbrio do ecossistema, as alterações 

climáticas, a utilização gravosa da tecnologia, incluindo o nuclear e o 

aparecimento dos “novos vírus” (biológicos, tecnológicos e informáticos) que 

afetam decisivamente o ciberespaço e provocam, como estamos a viver, as 

pandemias. 



 As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

 

155 

Mas esta visão do espaço tem também uma dimensão geográfica, política e 

estratégica ligada aos interesses nacionais e às áreas (de importância 

estratégica) onde o País pretende ter influência e quer fazer a defesa dos 

interesses ligados à afirmação política, à segurança, ao desenvolvimento 

económico, à promoção da língua e da cultura lusófona e à aquisição de 

informação estratégica (para prever a mudança e defender o interesse 

nacional e os recursos que materializam um poder nacional funcional com 

significado no contexto internacional). 

Esse grande espaço - o Espaço Estratégico de Interesse Nacional (EEIN) - 

que engloba o território nacional e outras áreas já referidas como de 

importância estratégica para a defesa dos interesses nacionais, tem dois 

domínios de consideração prioritária para a aplicação da ação estratégica do 

Estado e das diversas expressões do poder nacional. Um, onde se jogam os 

interesses permanentes da Nação Portuguesa e outro, conjuntural, que tem 

em conta a evolução, as circunstâncias e as oportunidades que se abrem no 

contexto internacional e onde se procura defender, afirmar e realizar os 

demais interesses nacionais. 

Nesta perspetiva é possível caracterizar o Espaço de Soberania que abrange 

o território nacional (TN), a população, o Governo e os núcleos histórico e 

económico, que materializam a independência do País, onde se afirmam os 

interesses nacionais permanentes e se jogam direitos exclusivamente 

soberanos e de inalienável responsabilidade nacional.  

Tendo em conta a realidade do carácter fragmentado e descontínuo do TN 

(Continente e Ilhas), está associado a este espaço um outro que designamos 

como Espaço de Circulação, indispensável à ligação estratégica entre as 

várias parcelas. 

Existe ainda um outro espaço onde se exerce a defesa coletiva, a prevenção 

de conflitos e a gestão de crises, materializado pelas áreas de atuação da 

OTAN e da UE, mas também pelo espaço euro-atlântico, pelo espaço regional, 

e pelo espaço aéreo-naval de responsabilidade nacional. É o espaço onde se 

jogam interesses nacionais, de forma partilhada com os das Alianças e 

Organizações Internacionais, com vista à segurança internacional e ao 

cumprimento dos compromissos assumidos pelo País neste domínio, e onde 

é possível haver uma repartição útil do planeamento estratégico. 

Segue-se um outro espaço, o da Integração Política, Desenvolvimento 

Económico e de Segurança, configurado pelo âmbito de atuação da UE no que 

se refere à gestão piscícola na coluna de água da Zona Económica Exclusiva 

(ZEE) portuguesa, onde a afirmação do interesse nacional se exerce de forma 

partilhada com os interesses e objetivos da construção e aprofundamento 

político e económico da UE e das responsabilidades assumidas no âmbito da 

segurança em geral, e da segurança marítima em particular. 
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Com uma dimensão estratégica mais ampla, o Espaço da Política Externa, da 

Segurança Internacional Cooperativa e da Solidariedade, configurado pela 

atuação nacional nos quadros da ONU/OSCE e nos quadros bilaterais visando 

a paz e a segurança internacional, é onde o País faz a afirmação externa dos 

seus interesses e assume compromissos de acordo com as suas capacidades. 

É de especial interesse e importância estratégica em termos nacionais o 

Espaço da Língua e da Cultura Portuguesa, englobando os Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor, onde decorrem a Cooperação 

Técnico Militar, a Diáspora Lusíada e a atuação da CPLP.  

Desenvolve-se aqui o interesse nacional de preservar e promover a língua e 

a cultura portuguesa, de impulsionar um pensamento estratégico lusófono e 

de afirmar, quer a dimensão política, estratégica, económica, social, cultural 

e desejavelmente militar da CPLP, quer o papel de Portugal como parceiro 

estratégico em África e interlocutor privilegiado com a UE para esse efeito. 

Por último, há que considerar o Espaço de Aquisição da Informação 

Estratégica, que se confunde com o EEIN onde o objetivo é definir áreas de 

interesse e ou de influência, para prever a mudança e promover a importância 

e defesa do Interesse Nacional. Esse esforço será fundamentalmente 

nacional, embora possa beneficiar de uma relação privilegiada, a desenvolver 

com outras organizações aliadas ou amigas dedicadas à mesma temática. 

Em cada um destes Espaços devem ser estabelecidos, de forma criteriosa e 

realista, objetivos nacionais que permitam uma orientação subsequente da 

ação estratégica, total e sectorial, para a defesa ou consecução dos interesses 

identificados e a definição consistente, de um nível da ambição nacional de 

afirmação no contexto internacional. 

FRAGILIDADES DOS ANTERIORES CEDN 

O CEDN de 2013, como documento superior da orientação da Estratégia Total 

do Estado, comporta, por falta de clareza, duas fragilidades que devem ser 

ponderadas na próxima revisão. 

A primeira fragilidade resulta de a visão da ameaça assentar em duas 

vertentes distintas, uma interna e outra externa, cuja resposta é atribuída de 

forma individualizada, respetivamente, às Forças e Serviços de Segurança e 

às Forças Armadas, ainda que a realidade conflitual atual já não contemple 

essa separação.  

Em termos de segurança interna, as leis que regulam a participação das FFAA 

são claras; no estado de emergência fornecem capacidades às autoridades 

civis e policiais e no estado de sítio assumem o controlo das operações.  
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Importa ter presente que quando o poder político decide recorrer às FFAA 

para intervirem na segurança interna, toma essa opção por duas ordens de 

razões: ou porque as capacidades policiais estão esgotadas, ou porque a 

dimensão da situação ou da ameaça exige uma resposta mais robusta.  

As FFAA não devem ser empregues numa lógica de aumento dos efetivos das 

Forças e Serviços de Segurança, mas sim para tornar visível a determinação 

de uma resposta adequada, musculada, em que a utilização da força 

(incluindo letal) seja previsível. Não é admissível que, nesta situação, as 

forças militares estejam sob comando ou controlo operacional da Polícia, 

porque em operações militares, e é disso que se trata, unidades militares 

operam sob comando militar. 

A segunda fragilidade diz respeito à situação estratégica de crise, muitas 

vezes referida, mas não legislada nem clarificada no que se refere à atribuição 

das competências e responsabilidades dos diversos agentes do Estado, 

particularmente as Forças e Serviços de Segurança e as Forças Armadas.  

A caracterização estratégica da crise ganhou identidade própria e apresenta-

se como uma relação entre atores, não conforme com o normal 

desenvolvimento das relações internacionais em tempo de paz, mas que não 

configura um conflito aberto, ou seja, a guerra.  

Esse reconhecimento e a necessidade de um tratamento estratégico 

diferenciado da paz e da guerra deram corpo a uma teoria geral, que se inicia 

com a caracterização do fenómeno, designadamente para entender: se o 

mesmo é deliberado e um mero procedimento de um ator para escalar a sua 

progressão ao extremo; ou se decorre de um estado de tensão latente, 

agudizado por uma atuação mal ponderada, materializando a figura de um 

desafio, com a consequente resistência e perceção de uma situação de risco. 

Essa teoria geral caracteriza um modelo de desenvolvimento, consoante a 

situação de crise é interna ou internacional, e envolve a consideração dos 

seguintes aspetos: o processo da sua gestão; as ações no âmbito das 

estratégias, estrutural e genética; os mecanismos de decisão e controlo 

político, ou seja, o funcionamento, a estrutura e a direção política do Gabinete 

de Crise a constituir; o processo da comunicação interna, externa e 

encoberta; as necessidades de informação; a atuação coordenada do 

Planeamento Civil de Emergência e das FFAA; e a atuação sistémica e 

concorrente das diversas Estratégias Gerais que constituem a Estratégia Total 

do Estado. Por último, orienta o planeamento com vista a repor a normalidade 

na situação pós-crise, habitualmente distinta da que se vivia antes desta se 

declarar. 

No quadro desta reflexão, foi produzida na DGPDN/MDN em 1 de Janeiro de 

2003, uma caracterização nacional da situação de crise:  
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«Situação anormal, decorrente de uma ocorrência grave ou de um conflito de 

interesses, em que uma das partes lhe confere carácter de essencialidade e 

perante a qual o Estado reconhece um perigo, um risco ou uma ameaça 

comum a interesses nacionais, muito importantes ou vitais. 

Nessa situação, a surpresa, a incerteza, a necessidade e urgência das 

decisões e de ações imediatas e a aplicação de meios adequados, no sentido 

do restabelecimento da normalidade, ou da salvaguarda desses interesses, 

constituem fatores determinantes. Caracteriza-se ainda pelo facto de o seu 

espectro de incidência variar entre acidentes e/ou desastres naturais, que se 

constituem como anormalidade grave e uma situação estratégica de risco, 

decorrente de um aumento da tensão internacional, que perturba o fluir 

normal das relações entre atores naquele âmbito e na qual passa a existir 

uma alta probabilidade de emprego da coação militar». 

Esta definição está na base do Decreto-Lei n.º 173/2004 de 21 de Julho, que 

cria o Sistema Nacional de Gestão de Crises (SNGC) mas, lamentavelmente, 

este diploma legal não a refere nem teve em conta o que sobre esta matéria 

foi então proposto, comprometendo todo o Sistema e tornando o Decreto-Lei 

um documento inútil, no nosso entender. 

Daqui se pode extrair que, para uma potência com a dimensão estratégica 

de Portugal, importa ser capaz de, politicamente, identificar com segurança: 

qual é a dimensão estratégica do acontecimento; se é interno ou externo; 

quais as suas implicações para os interesses nacionais; se estão diretamente 

atingidos; ou se o carácter internacional do acontecimento é mais amplo e os 

pode envolver; e quais os instrumentos do Poder que, previsivelmente, serão 

chamados a atuar.  

Paralelamente, interessa saber como se irá desenvolver o processo de 

decisão e de comunicação interna e externa, isto é, como se vai constituir e 

fazer funcionar aquilo que se designou por Gabinete de Crise. 

Infelizmente, consultado o Decreto-Lei acima mencionado, não só não se 

encontram respostas para estas questões, como o Gabinete de Crise é 

confundido com o Conselho de Ministros e a estrutura indicada tem a 

expectativa de que o seu funcionamento, numa altura em que a incerteza, a 

urgência e o impacto da decisão são as realidades do momento, seja obtido 

através de um «especial dever de colaboração com o SNGC».  

Ou seja, quando todo o Estado está sob pressão, o processo de decisão e de 

atuação está assente numa estrutura conjuntural que não está definida na 

organização formal da Administração Pública e onde os termos de referência 

da sua atuação são demasiado vagos ou mesmo omissos. 

Esta será certamente a razão por que, em plena crise pandémica, nunca se 

ouviu falar desta norma legislativa nem do SNGC.  
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Neste caso concreto, assistiu-se a uma gestão casuística e errática; não se 

entendeu se foi constituído algum Gabinete de Crise; não foi evidente a 

existência de um planeamento atempado; a ação foi reativa aos 

acontecimentos e à comunicação social, e mal apoiada cientificamente; 

não existiu um Grupo que fizesse a síntese das várias opiniões e apresentasse 

uma visão orientadora.  

Assim, a intervenção dos especialistas foi-se fazendo na comunicação social 

ou nas Reuniões Gerais do INFARMED, sem coordenação prévia, a par de uma 

comunicação insuficiente para o público em geral, transmitindo a ideia de 

falta de convicção nas decisões tomadas, levantando a dúvida, afetando a 

confiança das populações e dando mostra de uma penosa desorganização.  

Na conjuntura atual, esta situação parece constituir uma fragilidade do 

Estado e uma vulnerabilidade para o País. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Circulam notícias de que decorrem no MDN trabalhos com vista a uma revisão 

do atual CEDN, seguindo uma metodologia de carácter sectorial, centrada nas 

responsabilidades deste Ministério. 

Tal prática afigura-se pouco apropriada, pois ignora que o CEDN é um 

documento que deve orientar a Estratégia Total do Estado e não apenas a 

Defesa Militar. Mais, de acordo com a metodologia em vigor, não deve ser 

entendido como um documento instrumental para legitimar uma qualquer 

ação reformista que procure dar um caráter definitivo a algumas situações, 

soluções e omissões de natureza transitória ou conjuntural.  

Tal procedimento dá razão aos que apontam que o CEDN apenas se dirige às 

FFAA; que decorre de uma visão paroquial de “uns quantos”; que é elaborado 

de uma forma reservada e não publicitada; que não promove a coordenação 

das componentes militares e “não militares” da Defesa Nacional; que se 

circunscreve à ação restrita de um Ministro e ignora o know-how existente 

nas FFAA e em múltiplos sectores no Estado e na sociedade detentores de 

conhecimento e pensamento estratégico. 

O próximo CEDN não pode, pois, deixar de continuar a prever as pandemias, 

as ameaças e os riscos de natureza ambiental, as ameaças transnacionais e 

os riscos à segurança sanitária. 

Em face das situações vividas com a pandemia COVID 19, o CEDN não pode 

deixar de melhorar as sugestões de prioridades para o reforço da capacidade 

de resposta nacional aos riscos sanitários, através de uma melhor definição 

do quadro estratégico de planeamento e resposta; da promoção de ações de 

educação e formação para a emergência e gestão do risco; do 
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desenvolvimento da cooperação civil-militar; da coordenação entre os 

hospitais públicos, privados e militares, no sentido de mais rápida e 

eficazmente se fazer face a doenças epidémicas ou ataques com armas 

NBQR. 

Importa, ainda, aproveitar a oportunidade para alterar a “cultura política e 

estratégica dominante” em Portugal começando pela criação, junto da PCM, 

de uma estrutura de aconselhamento, planeamento e coordenação, idêntica 

ao extinto CNPCE, de forma a melhorar a resposta civil e militar e a 

concretizar modalidades de ação perante eventuais riscos e ameaças que 

poderão advir.  

É igualmente importante garantir a capacidade de resposta do País e a sua 

preparação para eventuais contingências, não de uma forma reativa, mas 

através de uma postura estratégica preventiva que antecipe a mudança e que 

possa mobilizar, em tempo, o seu potencial estratégico para uma resposta 

oportuna e que sirva o interesse nacional. 

Quando a Política não entende que a Ação Estratégica Total do Estado é 

sistémica, interministerial, concorrente, coerente e sustentada na 

Informação, a par de uma prática constante de planeamento estratégico, fica 

incapacitada de prospetivar a mudança. E quando se foca e esgota na 

“espuma dos dias”, não se apercebe das realidades da conjuntura interna e 

externa em que está inserida. Em ambas as situações, corre o risco de chegar 

sempre tarde ou mesmo perder as oportunidades e os desafios, tanto no 

presente como no futuro. 
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O ESTATUTO DOS MILTARES DAS FFAA E A CONDIÇÃO MILITAR 
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INTRODUÇÃO 

Da legislação que enquadra a gestão dos militares destacam-se, desde logo, 

a Constituição da República portuguesa (CRP), as Bases Gerais do Estatuto 

da Condição Militar (BGECM) (Lei n.º 11/89) e o Estatuto dos Militares das 

Forças Armadas (EMFAR). Claramente, as BGECM têm o papel mais 

pertinente, dado que a CRP apenas orienta e muitas das disposições 

constantes do EMFAR apenas desenvolvem preceitos que têm a sua origem 

na primeira das leis. As BGECM e o EMFAR são dois diplomas de extrema 

relevância, já que norteiam, determinam e condicionam a vida profissional, 

pessoal e familiar dos militares, mesmo quando assumem a condição de 

simples cidadão. 

A primeira referência à Condição Militar (CM) surge na Lei de Defesa Nacional 

e das Forças Armadas publicada em dezembro de 1982, portanto já depois 

da extinção do Conselho da Revolução. Esta Lei remetia para a Assembleia 

da República (AR) a definição das bases gerais do estatuto da condição 

militar, que deveria incluir, nomeadamente, os direitos e deveres dos 

militares e os princípios orientadores das respetivas carreiras. 

Tal só veio a suceder, porém, em 1989, numa época em que a influência dos 

militares na política era nula. À data, o governo era constituído por políticos 

experientes, com sentido de estado e quase todos tinham cumprido serviço 

militar, o que lhes permitiu construir uma Lei justa, equilibrada e que 

respeitava as características muito próprias da profissão militar. Não é o 

quadro institucional que se tem vivido nas últimas décadas em Portugal e, 

talvez por isso, a Instituição Militar (IM) esteja a ser tão desconsiderada. 

A Condição Militar é caracterizada por um conjunto de deveres a que os 

militares estão sujeitos e pela consagração de especiais direitos, 

compensações e regalias, designadamente nos campos da Segurança Social, 

assistência [na saúde], remunerações, cobertura de riscos, carreiras e 

formação. 

O mais marcante das BGECM prende-se com o reconhecimento constitucional 

e com o facto de o exercício de direitos cívicos e liberdades reconhecidas aos 

demais cidadãos nacionais estar restringido no que aos militares respeita. 

Este, sem dúvida, o ponto mais relevante do conteúdo qualificativo da CM e 

que vinca de forma clara e explicita, a diferença entre a profissão militar e as 

demais profissões da Administração Pública (AP). 
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Mas, mais adiante iremos esmiuçar outras singularidades da própria Lei e 

retirar as competentes conclusões. 

A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO  

É importante referir que no decénio de 80 os estatutos eram elaborados pelos 

militares, sendo a intervenção do poder político residual. De 1990 para cá e 

depois de aprovadas as BGECM, o EMFAR vem sendo produzido pelas 

instâncias governamentais e legislativas e cada vez com menor intervenção 

e conselho do aparelho militar. As propostas de correção sugeridas são quase 

sempre recusadas, com exceção de algumas que, por tão nefastas nas 

consequências e depois de alguma contestação (incluindo da parte de alguns 

deputados), têm sido revertidas. 

E este é um indicador de como, progressivamente, o poder político tem 

procurado controlar a IM. O ponto mais alto deste processo ocorreu com a 

entrada em vigor da Lei de Defesa Nacional (LDN) que alterou a metodologia 

de nomeação das chefias militares, passando o poder político a nomear, 

diretamente, os Chefes Militares. 

Dir-se-á que esta competência é uma prerrogativa do Governo. Sempre o foi 

e não está em causa. Só que os procedimentos eram outros, mais lógicos, 

cristalinos e, ponto relevante, tinham a participação e a sensibilidade da 

Instituição. 

Podíamos até dizer que este era, em certa medida, um sistema misto, com o 

seu início a ser da responsabilidade da Instituição e a decisão final, como 

sempre, uma atribuição do Governo. 

A título ilustrativo, talvez não seja desapropriado ver como ocorre a escolha 

dos chefes de algumas outras instituições públicas. Assim: 

− O Presidente da Assembleia da República é eleito pelos deputados; 

− Os Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal 

Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo são eleitos pelos 

seus pares; 

− Os reitores das universidades e os presidentes dos institutos politécnicos 

são eleitos pelo Conselho Geral da sua comunidade académica.  

São muitos os argumentos que podem justificar estas salutares regras, mas 

não se descortina um único que sustente que o Conselho Superior de cada 

Ramo não possa ter uma palavra (mesmo não vinculativa) e seja em absoluto 

ignorado pelo Ministro da Defesa na escolha do seu Chefe do Estado-Maior. 

Um outro ponto que convém recordar, prende-se com a última versão do 

EMFAR, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio. A alínea i, do 

parágrafo 1, do Art.º 12.º anunciava um novo dever especial, o da isenção 
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política, que substituía o dever constitucional de apartidarismo. Norma esta 

que, dir-se-ia aberrante, só foi corrigida por pressão dos militares e o 

respaldo de algumas vozes sensatas do Parlamento.  

Poderia ter sido um lapso ou um equívoco, mas realmente não foi, já que foi 

visto e aprovado no Conselho de Ministros de 2 de abril, promulgado em 22 

de maio de 2015 pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 

referendado pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e publicado no Diário 

da República n.º 104/2015, Série I de 2015-05-29. 

Esta versão do EMFAR trouxe, ainda, um outro ponto inovador que roça a 

humilhação: 

“O militar na situação de reforma tem direito à detenção, uso e porte de 

arma, […] mediante apresentação, ao diretor nacional da Polícia de 

Segurança Pública, a cada cinco anos, de certificado médico que ateste 

aptidão para a detenção, uso e porte de arma, [.]”. 

É discutível a necessidade da apresentação deste certificado médico, mas 

fazê-lo perante o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, força civil 

que de forma muito questionável mantem o controle das armas de defesa 

pessoal em todo o território nacional é, na nossa interpretação, no mínimo 

aviltante.  A ter que ser feita, deveria sê-lo ao Chefe de Estado-Maior do 

Ramo a que o militar pertence, ou em que ele delegasse. 

Não deixa de ser curioso assinalar que as BGECM nunca tenham sido 

modificadas, sem prejuízo de algumas das suas disposições o terem, 

indiretamente, sido através das sucessivas alterações do EMFAR. 

A CONDIÇÃO MILITAR - CONCEITO 

As BGECM são muito claras quanto ao seu conteúdo e aplicação. A Lei 

enumera os deveres e os direitos mais relevantes e define, expressamente, 

que são aplicadas, apenas, a militares. Os deveres dos militares estão, 

depois, replicados, ampliados e devidamente enumerados e enunciados no 

EMFAR. De forma explícita são 8 deveres gerais e 13 deveres especiais. De 

forma implícita o EMFAR determina, ainda, o acatamento de outros inúmeros 

deveres. 

Ao longo dos tempos tem sido indesmentível que os militares, com muito 

poucas exceções, têm cumprido de forma irrepreensível todos os deveres a 

que estão sujeitos. E quando eles são violados, os militares são punidos nos 

termos do Regulamento de Disciplina Militar e do Código de Justiça Militar. 

Dos deveres constantes nas BGECM transcrevem-se alguns dos que são mais 

caracterizadores da CM e que, no texto da Lei, estão individualizados e 

apresentados em alíneas diferenciadas. Assim: 
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− Permanente disponibilidade para lutar em defesa da Pátria, se 

necessário com o sacrifício da própria vida; 

− Sujeição aos riscos inerentes ao cumprimento das missões militares, 

bem como à formação, instrução e treino que as mesmas exigem, quer 

em tempo de paz, quer em tempo de guerra; 

− Permanente disponibilidade para o serviço, ainda que com sacrifício 

dos interesses pessoais; 

− Restrição, constitucionalmente prevista, do exercício de alguns direitos 

e liberdades. 

Parece evidente que o legislador terá tido razões objetivas para que estes 

deveres sejam enunciados de forma tão particularizada.  

E daí o considerarmos relevante, nesta fase, enfatizar dois dos deveres que 

efetivamente definem, na essência da sua substância, a CM, qualificam a 

profissão e a distinguem de qualquer outra ocupação da AP: 

− A imposição e a assunção do sacrifício da vida na defesa da Pátria e 

dos seus concidadãos; 

− A aceitação da restrição de alguns direitos e liberdades que são 

usufruídos por todos os outros cidadãos.  

O legislador considera este último dever de tal maneira importante que o 

repete no texto da Lei, ipsis verbis, na alínea g), do Art.º 2.º e no Art.º 7.º. 

Deste modo, fica bem claro que esta é a essência característica da CM e o 

seu termo mais distintivo e afirmativo.  

Os direitos atribuídos aos militares, no fundamental, estão concentrados 

numa única alínea, que a seguir se transcreve: 

“i) pela consagração de especiais direitos, compensações e regalias, 

designadamente nos campos da Segurança Social, assistência, 

remunerações, cobertura de riscos, carreiras e formação.”. 

Ora, este conjunto de direitos, que o legislador apelidou de especiais, 

considera-se abrangente e proporcional. Há, no entanto, que se lhe juntar o 

disposto no Art.º 15.º da citada Lei que, por seu turno, refere: 

”É garantido aos militares e suas famílias, de acordo com as condições 

legalmente estabelecidas, um sistema de assistência e proteção, abrangendo, 

designadamente, pensões de reforma, de sobrevivência e de preço de sangue 

e subsídios de invalidez e outras formas de segurança, incluindo assistência 

sanitária e apoio social.” 

A responsabilidade pela apropriada execução dos direitos é do poder político. 

E o que sucede quando eles não são observados? Nada, a não ser o flagrante 

prejuízo para os militares e para a coesão e integridade da própria sociedade 
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pelo que representa a desvalorização do seu papel face à importância 

constitucional da função militar. 

Do articulado da lei podemos retirar a imagem de que a CM funciona como 

se de uma balança se tratasse. Num dos pratos estão os inúmeros deveres, 

no outro os direitos e, naturalmente, os pratos devidamente equilibrados.  

Em 1989 a figura de estilo utilizada parecia correta e bem balanceada. 

Atualmente, o quadro conjuntural, que está a passos de se cimentar como 

estrutural, está diferente e o resultado não pode ser outro, se não uma 

balança desequilibrada e com um dos pratos tendencialmente inclinado, 

apenas, para um dos lados, sem dúvida, o dos deveres.   

Para um correto estudo deste problema, e parecendo consensual que os 

militares têm cumprido com os seus deveres com nobreza e dignidade, é 

fundamental verificar como é que os direitos, legalmente atribuídos aos 

militares, têm sido respeitados e, na ação, observados. É o que se tentará 

fazer de seguida, com a pormenorização possível. 

A CONDIÇÃO MILITAR - ANÁLISE 

Na pesquisa e no estudo mais aprofundado de todas as questões relacionadas 

com a CM vamos, naturalmente, centrar a nossa atenção na forma como os 

direitos, que a Lei confere e reconhece aos militares, estão a ser 

concretizados, já que no que concerne aos deveres é consensual que os 

militares os cumprem escrupulosamente, com uma outra exceção, sempre 

criticada e sempre punida. 

Para uma melhor e mais fácil compreensão das diferentes questões que irão 

ser tratadas, vamos agrupar os direitos dos militares segundo três grandes 

domínios: (i) o sistema remuneratório, (ii) a assistência na doença e a ação 

social complementar e (iii) a carreira militar. 

O sistema remuneratório 

O EMFAR estabelece que o militar tem direito a auferir uma remuneração, 

bem como outros suplementos remuneratórios e abonos nos termos previstos 

em diploma próprio. Nesse sentido prescreve, inclusivamente, e com 

fundamento no regime especial de prestação de trabalho, terem os militares 

direito a receberem um suplemento da condição militar pela permanente 

disponibilidade para o serviço por ele exigida, mas também pela dádiva do 

sacrifício supremo da própria vida a que aquela mesma condição igualmente 

os obriga. 

Para além destes dois aspetos que não são de menos, aos militares acresce 

ainda o dever de reserva, a exclusividade de funções, a proibição de 
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atividades políticas e político partidárias e, bem assim, de atividades de cariz 

sindical. 

Na análise desta problemática, sobretudo quando se confrontam diferentes 

sistemas, por exemplo, se comparam a remuneração total mensal (base e 

subsídio de compensação) auferida por um Juiz de Direito com a de um Vice-

almirante/Tenente-general (base e suplemento da condição militar) o que 

constatamos é que este último - o Vice-almirante/Tenente-general – recebe 

cerca de menos 25% que o primeiro - o Juiz de Direito. Mas, mais um 

pormenor relevante: o Juiz deste exemplo tem 22 anos de serviço e o Vice-

almirante/Tenente-general já tem 38 anos de tempo de serviço militar. 

E se isto é verdade também não deixa de ser verdade referir que são milhares 

os profissionais da AP ou com vínculo ao Estado que têm uma remuneração 

base superior à do CEMGFA, que é o cargo mais elevado da hierarquia militar 

e que só o ocupa no final da carreira, numa altura em que detém, em média, 

cerca de 62 anos de idade e o faz por um período de tempo muito limitado. 

Mais, se se analisar a Lista de Precedências para efeitos protocolares daqueles 

mesmos profissionais, apenas 5 magistrados (os Presidentes dos Supremos 

Tribunais) estão colocados à frente do CEMGFA. E assim sendo a incoerência 

entre as duas realidade é manifesta, com um claro prejuízo, consistente e 

generalizado, do militar. 

Mas se isto se passa com o CEMGFA torna-se imperioso ter uma visão global 

do que sucede com os restantes militares. Para isso, e recorrendo à análise 

do Diário da República e dos avisos mensais que tornaram públicas as listas 

dos aposentados durante todo o ano de 2021, foi possível construir o quadro 

seguinte que, de forma sintética e objetiva, nos elucida dos dados mais 

expressivos. Da sua apreciação podem retirar-se algumas conclusões, por 

Ministério, quanto ao valor das pensões de reforma e ao quantitativo 

percentual dos aposentados que as auferem.  

  

Assim:  

Ver figura adiante .... 
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A juntar a estes dados estatísticos, convém não esquecer o número 

incontável de profissionais jubilados, que não são administrados pela Caixa 

Geral de Aposentações, que têm, todos eles, “pensões” elevadíssimas, muitas 

delas com um valor superior a 7000€. A propósito, não se compreende por 

que razão esta qualificação nunca foi extensiva aos militares, tanto mais que 

o Art.º 123.º do EMFAR de 1999 dava cobertura a essa possibilidade da figura 

da jubilação ser aplicada no seio da IM. 

Curiosamente, ou talvez não, o EMFAR de 2015 eliminou este artigo, 

impedindo que aos oficiais-generais possa ser aplicado aquele instituto que, 

mais do que uma questão financeira, poderia ser uma forma de conferir 

dignidade ao momento em que os oficiais-generais deixam o serviço ativo.  

Por norma, toda a estrutura militar assume para si qualquer desconsideração 

feita a um dos seus membros e entende-se que desvalorizar assim o topo da 

hierarquia tem um efeito de cascata, inclusive, na desmotivação dos outros 

escalões de militares seus subordinados.  

Da consulta da Síntese Estatística do Emprego Público referente ao 3º 

Trimestre de 2021 (publicada em 15/11/2021 pela Direcção-Geral da 

Administração e do Emprego Público) verificamos, no que concerne às 

Remunerações de Base e Ganhos Médios Mensais na Administração Central – 

trabalhadores a tempo completo -, que as FFAA, de entre as 26 carreiras da 

AP, estão ao nível dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, um pouco acima 

dos Bombeiros e dos Polícias Municipais. Elucidativo! 

Ministério 
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Ainda neste âmbito convém não esquecer que o cálculo da pensão de reforma 

dos militares tem sofrido constantes modificações com um pendor fortemente 

danoso, passando os mais jovens a serem inscritos e remetidos, mais uma 

vez, para o regime geral, o que se irá traduzir numa redução óbvia do valor 

dessa sua pensão. A agravar esta situação está o facto de, em simultâneo, 

coexistirem no serviço ativo militares a quem serão aplicados três regimes 

diferentes de cálculo da pensão de reforma, o que pode, inclusive, levar ao 

aparecimento de tensões internas e de algum mal-estar comparativo inter-

pares.  

Com este quadro de vencimentos, os militares sentem-se, legitimamente, 

discriminados negativamente, ao invés do que a legislação em vigor levaria 

a supor e deveria garantir. Esta conjunção bem nítida de elementos 

penalizadores aponta para a obrigatoriedade de sobrevir uma inversão deste 

cenário.  

A Assistência na Doença e a Ação Social Complementar 

Neste outro domínio vamos por partes e comecemos por atender à Lei.  

− Às BGECM e recordar o que nela se determina: 

o Na alínea i) do seu Art.º 2.º - 

  Aos militares são garantidos “[…] especiais direitos, compensações 

e regalias, designadamente nos campos da Segurança Social, 

assistência, […]”; 

o No número 2 do seu Art.º 15.º: 

  “É garantido aos militares e suas famílias, de acordo com as 

condições legalmente estabelecidas, um sistema de assistência e 

protecção, […] incluindo assistência sanitária e apoio social.” 

A legislação parece não deixar dúvidas de como o Estado Português deve 

cumprir o apoio que tem que prestar aos militares e aos seus familiares. Se 

é assim tão claro, vejamos como, na prática, essas garantias estão a ser 

cumpridas. Assim: 

− O sistema contributivo dos militares para apoio na doença 

 Os militares, como qualquer cidadão, efetuam um desconto de 11% ao 

longo de toda a carreira. Se qualquer cidadão tem direito ao apoio do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), também o militar, por maioria de 

razão, o deverá ter, sem necessidade de efetuar descontos 

suplementares. 
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No entanto, convém, também, conhecer o historial dos descontos que os 

militares, a este propósito, fazem para os órgãos próprios das FFAA. É o que 

veremos de seguida. 

− Evolução do desconto para Apoio na Saúde e Proteção Social  

 Os Serviços Sociais das Forças Armadas foram a primeira instituição 

criada para, de forma global, apoiar a família militar. Iniciaram a sua 

atividade em 31 de dezembro de 1958 e uma das suas receitas era a 

quotização dos beneficiários, cujo valor seria fixado por despacho 

ministerial. No começo o pagamento da quota era inclusivamente 

facultativo. 

 O segundo organismo criado neste âmbito foi a Assistência aos 

Tuberculosos das Forças Armadas (ATFA) em dezembro de 1961. Todos 

os militares do quadro permanente eram obrigados a descontar 0,43% 

do seu vencimento para este organismo. 

 A Portaria n.º 67/75, de 4 de fevereiro aprova o Regulamento da 

Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM) e em 

1995 é criado o Instituto de Acão Social das Forças Armadas (IASFA), 

sendo que o primeiro dispositivo tem competências na área da 

assistência na doença, enquanto a esfera de responsabilidade do 

segundo centrava-se apenas na ação social complementar. 

Inequivocamente, dois campos de ação bastante distintos. 

 O Decreto-Lei n.º 167/2005 de 23 de setembro refere que a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 102/2005, de 24 de junho, veio impor a 

convergência dos diversos subsistemas de saúde públicos com o regime 

geral da assistência na doença aos servidores civis do Estado, efetuada 

no âmbito da Direcção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e 

Agentes da Administração Pública (ADSE). Este mesmo diploma 

determina que os vencimentos base e as pensões base dos beneficiários 

titulares ficam sujeitos ao desconto obrigatório de 1%. 

 Esta a primeira grande “machadada” nos especiais direitos que de forma 

deliberada foram remetidos para os braços do regime geral. O segundo 

“golpe”, não menos doloroso, foi o da junção dos dois organismos – a 

ADM e o IASFA- sob a égide deste último, esquecendo o objeto de 

trabalho de cada um deles. 

 Cumulativamente, o governo determinou que a comparticipação 

concedida aos beneficiários é aquela que resulta da aplicação das regras 

e tabelas utilizadas pela ADSE. A partir daqui, sem qualquer 

contemporização os consecutivos governos foram esquecendo o espírito 

e a letra da lei e remeteram os militares para o seio da massa anónima 

e indiferenciada. 
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 Depois, em 2007, o desconto mensal aumentou para 1,5%, a seguir 

para 2,5% e em 2014 voltou a subir para 3,5%, valor este injusto e que 

apesar de fortemente contestado, incompreensivelmente, se mantém 

em vigor. 

 Acresce que os militares são obrigados a inscreverem-se no sistema e a 

descontarem 14 meses por ano e, para terem o apoio à sua família, em 

grande parte dos casos, têm inclusivamente que efetuar mais um 

desconto adicional. 

 No entanto, os militares só estão, porventura, doentes 12 meses por 

ano e, por isso, não se compreendem estes descontos suplementares de 

mais 2 meses. O desconto mensal afigura-se-nos que é mais do que 

suficiente para um bom seguro de saúde, sobretudo para os militares 

que residem longe dos centos urbanos e onde estão instalados os 

grandes recursos que o Sistema de Saúde Militar (SSM) oferece. É um 

indício de que o sistema está a ser financiado pelos próprios militares.  

− O financiamento do Sistema de Saúde Militar 

 Este ponto é, aparentemente, dos mais delicados, sobretudo porque 

nunca fica claro quem é o gerador de despesas e qual a entidade 

responsável pelo seu financiamento e ainda em que termos é que ela se 

deve processar. 

 Contudo, há uma certeza irrefutável: o sistema é assustadoramente 

deficitário. Ano após ano o valor da dívida foi-se acumulando e chegou 

a atingir uma verba que rondou os 100M€. É certo que, recentemente e 

depois de muitos anos de promessas, foram pagas as dívidas do IASFA, 

com exceção das que são reconhecidas ao Hospital das Forças Armadas 

(HFAR). 

 No entanto, algumas questões há sobre as quais não existe qualquer 

tipo de dúvidas: 

o Como acima referido o grande financiador do IASFA são os 

militares, que se substituem nessa função ao Ministério da 

Defesa que, por seu turno, continua a ignorar a sua obrigação 

em custear as despesas que compete ao Estado suportar. 

o De uma leitura ao Relatório de Atividades do IASFA referente ao 

ano de 2020, retiram-se os seguintes dados: 

▪ 55.476.250€ foi o montante dos descontos efetuados 

sobre os salários e pensões dos quotizados para o IASFA; 

▪ 31.423.978€ foi o custo total dos cuidados de saúde 

prestados aos militares e suas famílias; 
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▪ Conclusão lógica: os militares contribuíram com um 

excedente de 24.052.272€ para além do que 

“consumiram”. Esse valor foi utilizado para financiar 

despesas da competência do Estado e que se podem 

englobar na “Política Social do Estado”. 

▪ Outra conclusão que podemos retirar: dado que os 

prestadores de cuidados privados debitaram à ADM/IASFA 

a quantia de 79.748.892€ e que o montante despendido 

no apoio na doença aos militares contribuintes, com o 

desconto no seu vencimento ou pensão de reforma, foi de 

31.423.978€, existe um diferencial de 48.325.914€ que 

foram cometidos à ADM/IASFA e que deveriam ser da 

responsabilidade do próprio Estado. 

▪ Conclusão final: em média, anualmente, os descontos 

efetuados pelos militares são suficientes para cobrir as 

suas despesas e ainda subsiste, disponível, um 

remanescente de 40% que sem dúvida tem significado. 

o A explicação destes factos está explicitada e de forma clara e 

transparente no Relatório do Tribunal de Contas, de janeiro de 

2019, efetuado após uma auditoria às atividades da ADM/IASFA, 

onde se afirma que os militares estão a ser penalizados, porque 

estão a financiar despesas que competem ao Estado suportar, 

no âmbito do exercício das suas funções sociais e de soberania, 

nomeadamente: 

▪ “Serviços de saúde que garantem a prontidão dos efetivos 

dos três Ramos das Forças Armadas, quando em 

efetividade de funções, no âmbito da política de defesa 

nacional; 

▪ Faturação de cuidados de saúde do Hospital das Forças 

Armadas; 

▪ Serviços de saúde prestados a beneficiários da ADM no 

âmbito do Serviço Nacional de Saúde, universal, aos quais 

estes beneficiários já têm direito constitucional enquanto 

cidadãos nacionais;  

▪ Políticas sociais definidas pelo Estado, como a relativa a 

beneficiários isentos de contribuição para os subsistemas, 

com origem em baixos rendimentos.”  

− Ainda no que concerne ao financiamento da ADM/IASFA dois 

apontamentos muito relevantes. A saber: 
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o O Despacho 8430/2013 do Ministro da Defesa de 5 de Junho de 

2013 decide a venda do Hospital Militar Principal do Exército e 

do Hospital da Marinha “ … como forma de obtenção de receitas 

que contribuam para uma mais célere concretização das 

instalações do Hospital das Forças Armadas.” 

o Na sequência deste Despacho é publicado o Despacho n.º 

7325/2015 de 22 de junho de 2015 que autoriza a alienação, 

por ajuste direto, do PM [prédio militar] 200/Lisboa - Cerca do 

Convento da Estrela - Ala Norte e do PM 216/Lisboa- Casa de 

Saúde da Família Militar à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

mediante a contrapartida financeira de 14 883 000,00€. 

o O mesmo Despacho determinava que a afetação desse valor 

fosse feita do seguinte modo: 

     - 5%, no montante de 744 150,00€, à Direção-Geral de 

Recursos da Defesa Nacional do Ministério da Defesa 

Nacional; 

     - 5%, no montante de 744 150,00€, à Direção-Geral do 

Tesouro e Finanças; 

 - O restante, no valor de 13 394 700,00€ à execução da Lei 

de Programação das Infraestruturas Militares, que, como é 

óbvio, deviam ser destinados ao Polo de Lisboa do HFAR, a 

instalar no espaço físico onde se encontrava implantado o 

Hospital da Força Aérea, em Lisboa. 

o O Despacho 3877/2016, de 17 de Março autoriza a alienação do 

Hospital da Marinha, mediante hasta pública, pelo valor que vier 

a ser homologado pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Foi 

o que veio a suceder em 8 de abril por 17 900 000€. 

o Recordar, também, que a Resolução do Conselho de Ministros 

39/2014, de 24 de junho, portanto antes dos despachos de 2015 

e 2016, já tinha autorizado a realização da despesa necessária 

à execução das intervenções nas infraestruturas do Polo de 

Lisboa do HFAR e do Campus de Saúde Militar no Lumiar e 

definiu o valor desses encargos da seguinte forma: 

     - 2014 - 7 036 156,50 EUR; 

     - 2015 - 9 778 165,00 EUR; 

      - 2016 - 981 900,00 EUR, aos quais acresce IVA à taxa legal 

em vigor. 

https://dre.tretas.org/dre/310166/
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o São todos eles valores extremamente elevados que, sabe-se, 

estão quase todos cativos no Ministério das Finanças desde 

2015. Em contrapartida o HFAR continua com as carências de 

há dez anos atrás, a aguardar as verbas que sucessiva e 

legalmente lhe têm sido atribuídas e que impedem que esta 

infraestrutura hospitalar preste o apoio médico e sanitário que é 

da sua competência e responsabilidade. Mais uma área de apoio 

aos militares onde não têm faltado promessas que raramente 

são concretizadas. Elucidativo.  

− As inspeções e auditoria à ADM, ao HFAR e ao IASFA 

As recentes auditorias realizadas pela Inspeção-Geral da Defesa 

Nacional (IGDN) à ADM e ao HFAR e a Auditoria de Resultados ao IASFA, 

efetivada pelo Tribunal de Contas, para além das referências já 

aduzidas, permitiram constatar que a atividade do IASFA tem sido muito 

condicionada pelas opções orçamentais, pelas restrições na contratação 

de recursos humanos, bem como pela indefinição associada às 

mudanças dos subsistemas públicos de saúde, hoje totalmente 

dependentes dos descontos dos beneficiários, concluindo que tais 

descontos, que incidem sobre os seus vencimentos e pensões têm 

financiado despesas que compete ao Estado suportar. 

Assim, os encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde que 

visam garantir a prontidão permanente dos militares das FFAA devem 

ser uma responsabilidade do Estado, face à natureza pública da missão 

militar, devendo a fonte de financiamento ser o Orçamento do Estado, 

ao invés das quotizações dos beneficiários da ADM. 

Neste princípio, incluem-se os cuidados prestados no SSM aos militares 

na efetividade de serviço, os cuidados prestados aos militares em 

missões no estrangeiro e os cuidados prestados no âmbito dos acidentes 

em serviço e das doenças profissionais. 

A Carreira Militar 

A carreira militar tem sido continuadamente afetada pelas sucessivas 

alterações do EMFAR24. As reformas introduzidas neste diploma têm sido 

todas no sentido de dificultar a carreira dos militares (designadamente, de 

uma sua vertente de progressão e ascensão) ao invés do que dispõem as 

BGECM.  

 
24 A este propósito, eventuais interessados poderão aceder ao texto “O Estatuto, o 

EMFAR e a lógica paradoxal. Algumas inquietações” da autoria do nosso associado 
Vice-almirante João Manuel Lopes Pires Neves in site do GREI «https://www.grei-
portugal.org/docs/O_ESTATUTO_MILITAR.pdf». 

https://www.grei-portugal.org/docs/O_ESTATUTO_MILITAR.pdf
https://www.grei-portugal.org/docs/O_ESTATUTO_MILITAR.pdf
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Vejamos algumas dessas iníquas situações: 

− Tempo mínimo de permanência nos postos 

O tempo mínimo que é obrigatório permanecer em cada posto antes de 

poder ser promovido ao posto imediato, que é sempre largamente 

ultrapassado, tem sido basta das vezes aumentado em todas as 

categorias, sejam de oficiais, sargentos ou praças. 

Por exemplo, na categoria de oficiais, o tempo mínimo desde que se 

inicia a carreira até poder ser promovido a oficial-general, tem tido a 

seguinte involução: 

o Tempo mínimo no EMFAR de 1990: 21 anos; 

o Tempo mínimo no EMFAR de 1999: 22 anos; 

o Tempo mínimo no EMFAR de 2015: 26 anos. 

Não se compreendem quais os motivos que têm levado os sucessivos 

governos a assumir medidas estatutárias que têm conduzido a que os 

militares venham ocupando os mais altos cargos da hierarquia, 

progressivamente com uma idade mais avançada. Isto, em total 

contraciclo com o que se passa na sociedade, onde, nos mais variados 

sectores, se atingem funções de responsabilidade cada vez mais com 

menor idade. Apenas um exemplo: até à tomada de posse do atual 

CEMGFA e desde a década de 90, os CEMGFA começaram por tomar 

posse com 59 anos de idade, depois com 60 e ultimamente com 62 anos. 

Acresce que este aumento global é conseguido à custa do aumento do 

tempo mínimo de permanência nos postos mais baixos da carreira. Esta 

decisão tem uma outra e nefasta consequência: os militares demoram 

mais tempo a ser promovidos ao posto imediato e, logicamente, durante 

mais anos têm remunerações mais baixas. 

− Promoção a 1º Tenente/Capitão e 1º Sargento 

A promoção a estes postos sempre foi por diuturnidade. Isto é, cumprido 

o tempo de permanência fixado no EMFAR, todo o grupo (ou curso) de 

militares nessa situação era, automaticamente, promovido em 

simultâneo. 

O EMFAR de 2015 altera esta norma e impõe que esta promoção seja 

por antiguidade, o que quer dizer que cada elemento do curso será 

promovido à medida que forem surgindo as vagas. 

Ora, esta modificação não tem qualquer fundamentação dado que os 

militares quando saem das escolas de formação, estão no início da 

carreira, têm poucos anos de serviço, ainda não ocuparam funções 

relevantes e o seu desempenho não é muito diferenciado. Daí não haver 

justificação alguma para serem promovidos em tempos distintos. 
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Em termos práticos, a diferença pode, mesmo, não ser muita, mas é 

mais um indicador de como todas as novas normas estatutárias têm 

sempre um sentido: o de criar entraves e dificuldades à normal 

progressão dos militares na sua carreira. 

Contudo, este preceito tem um risco acrescido, já que a gestão 

promocional dos militares é feita por Classes, Armas e Serviços e 

Especialidades e, sendo assim, é muito provável que suceda que sem 

qualquer sustentação de índole organizativa, avaliativa ou funcional, 

haja militares que podem vir a ter carreiras mais aceleradas do que 

outros.   

− Data em que são devidos os novos vencimentos aos militares [esta 

questão está, aparentemente, ultrapassada] 

Quando um militar é promovido, no diploma que divulga a promoção, 

constam, sempre, a data a que se reporta a antiguidade do militar, que 

coincide com a data da vaga que deu origem à promoção, e a data a 

partir da qual lhe é devida a remuneração correspondente ao novo posto 

que, também ela, está justaposta à data da vaga e à data da 

antiguidade. De uma forma simples, pode afirmar-se que as três datas 

em causa ocorrem no mesmo dia. 

O EMFAR de 2015 altera, de forma radical, estes preceitos legais. Esta 

lei determina que 

A data a partir da qual é devida a remuneração correspondente 

ao novo posto é a data da prática do ato de promoção. (Esta 

norma, só por si, e retirada do contexto até parece inócua). 

A gravidade do problema resulta da restrição imposta aos Ramos, 

inicialmente pela Lei do Orçamento e, atualmente, pelo Ministro da 

Defesa, que só publica a autorização para se iniciar o processo tendente 

às promoções em pleno mês de dezembro.  

Só a partir desse momento é que é autorizado que os Ramos iniciem os 

procedimentos administrativos para se efetivarem as promoções. 

Donde, o acto de promoção só é concretizável nos últimos dias do mês 

de dezembro ou nos primeiros de janeiro. 

Por outro lado, sendo certo que a maioria das vagas ocorre nos primeiros 

dias de janeiro, a data da nova antiguidade e a data a que os militares 

deviam ter direito à nova remuneração deveria ser remetida a janeiro.  

Com o normativo do EMFAR de 2015 os militares passam a ter direito 

ao novo vencimento, apenas, a partir de dezembro do mesmo ano ou 

de janeiro do ano seguinte. 
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Consequências desta decisão governamental:  

o Um Tenente-coronel promovido a Coronel com data de 

antiguidade reportada a janeiro e promovido a este posto em 

dezembro, deixa de receber cerca de 1500€ ilíquidos; 

o Um Sargento-chefe promovido a Sargento-mor, nas mesmas 

condições, deixa de receber cerca de 800€ ilíquidos.  

São valores com significado, sobretudo para quem tem remunerações 

tão desvalorizadas. 

Anualmente ocorrem milhares de promoções em todas as categorias. 

Com esta política de vencimentos, introduzida a partir de 2015, o 

governo consegue algumas poupanças, mas, como já vem sendo rotina, 

à custa dos exauridos vencimentos dos militares. Lamentável. 

SITUAÇÃO ACTUAL 

Recordando sob uma outra perspetiva as BGECM podem ser representadas 

também como um contrato equilibrado entre duas partes. Por um lado, os 

militares e por outro o Estado Português, Ambos se comprometem a cumprir 

as suas responsabilidades. A citada Lei nunca foi revogada, no todo ou em 

parte, nem sequer minimamente alterada e, no nosso entendimento, bem. 

Depois de tudo o que foi exposto ao longo do presente documento, importa 

ver ainda e de forma sintética como evoluíram os deveres e os especiais 

direitos constantes daquela mesma Lei.  

No que concerne aos deveres, pode-se afirmar que os militares, com muito 

poucas exceções, têm-nos cumprido de forma briosa e muito elogiada, 

sobretudo em ambientes internacionais. A relação dos deveres é extensa, 

mas isso não os preocupa, nem sequer os condiciona, antes os motiva para 

progredirem e tentarem atingir patamares elevados de desempenho 

sobejamente considerados de excelência. 

Quanto aos especiais direitos, o quadro é diverso e bastante negro. Vejamos 

alguns dos aspetos mais reveladores desta constatação: 

− No respeitante às remunerações – 

É demasiado óbvia a discriminação negativa que os governos fazem 

dos militares. 

O hiato que se vai criando entre a profissão militar e as restantes, 

agrava-se a cada reforma, sem que seja percetível uma qualquer 

explicação ou entendimento. 
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Parece intencional, uma vez que a redução da remuneração implica 

uma diminuição do poder de compra e, em paralelo, e entre outras 

graves consequências, comparativamente, desce o nível de vida e o 

Status Social. 

− No referente á cobertura de riscos – 

O panorama atual não diverge dos outros especiais direitos. A profissão 

militar é, distintamente, uma das mais difíceis, perigosas e arriscadas, 

o que deixa os seus familiares numa situação intranquila e pouco 

confortável. 

Observando o problema dos deveres e dos direitos de uma outra faceta, a da 

política de subsídios ou suplementos, podemos afirmar que o Suplemento da 

Condição Militar, como o próprio nome indica, tem que ser entendido como a 

forma de compensar (suplementando) o que é representativo da profissão 

militar: primeiro, a restrição do exercício de alguns dos direitos e liberdades 

constitucionalmente previstos e a dádiva da vida em defesa da Pátria; depois, 

o regime especial de prestação de trabalho, a permanente disponibilidade e 

os diferentes ónus inerentes à condição militar.  

Por outro lado, e aspeto importante, um dos especiais direitos garantidos pela 

Lei de Bases tem a ver também com os domínios do Apoio Social e da 

Assistência Sanitária e, desse ponto de vista, dir-se-ia que os militares, 

durante toda a carreira, fazem descontos com essa finalidade, absolutamente 

idênticos ao de qualquer outro cidadão. Acresce que até descontam, há já 

algumas décadas, mais um quantitativo adicional que hoje é de 3,5%, à 

semelhança do que acontece com os trabalhadores da AP.  

Esta é, porventura, a faceta mais expressiva deste problema, que foi 

devidamente assinalada na Auditoria dos Resultados ao IASFA realizada pelo 

Tribunal de Contas. E onde sobressaem duas interessantes conclusões: são 

os militares que, indevidamente, estão a financiar o SSM e este sistema está 

a ser sobrecarregado com despesas que devem ser da responsabilidade do 

Estado 

Não é por demais salientar que o HFAR é um Hospital Público que deve ser 

financiado nos mesmos moldes dos hospitais que integram o Serviço Nacional 

de Saúde, sendo despiciendo que estes estejam sob a tutela do Ministério da 

Saúde e o HFAR sob responsabilidade do Ministério da Defesa. 

Mas também, no que concerne às carreiras, e como já referido, tem sido 

evidente que o poder político vem tomando medidas que, factualmente, 

procuram alcançar dois objetivos: aumentar o número de anos da carreira, o 

que dificulta a ascensão dos militares aos postos mais elevados e diminuir-

lhes o montante das remunerações, sobretudo durante o período em que 

ocupam os postos mais baixos. 
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São decisões incompreensíveis por parte de quem responde 

administrativamente pelos militares, já que são extremamente penalizadoras 

e não têm qualquer razão de ser minimamente justificável. O legislador 

(porventura sem o querer) tem contribuído na prática para corroer as 

condições de vida dos militares.  

Chegados aqui duas questões se levantam de forma muito pertinente: 

− Onde estão os especiais direitos atribuídos aos militares? 

− Onde está garantido o apoio familiar? 

São dúvidas que assaltam os militares e que não os podem deixar 

indiferentes. Leis com tanta substância e elevação e que, na prática, 

paradoxalmente, não geram quaisquer resultados saudáveis, apenas 

angústia, frustração e, por vezes, desespero. 

Aliás o entendimento do governo sobre os tais “especiais direitos” constantes 

da lei é, claramente, e pela práxis verificada, o da aplicação tendencial e por 

norma da dita lei geral a todos os militares e em todas as circunstâncias. 

O ACOMPANHAMENTO DA CONDIÇÃO MILITAR - PROPOSTAS 

Parece óbvio que a balança da Condição Militar está totalmente 

desequilibrada. O prato dos especiais direitos ficou tão leve que subiu e bateu 

no teto. Ao invés, o prato dos deveres está tão pesado que caiu com estrondo 

no chão. Esta é uma situação indesejada que os militares veementemente 

repudiam e que sabem que, se houver vontade, pode e deve ser revertida. 

Os militares, na realidade, não contestam, não fazem greves nem 

manifestações e não se demitem como outros em bloco. São disciplinados, 

obedientes e confiam no Estado e nos responsáveis pela sua administração. 

Como imagem e a título, naturalmente, figurativo dir-se-ia que os militares 

estão mudos para o mundo. E se alguma vez murmuram fazem-no em tom 

muito suave e os governos, que não querem ouvir falar destes assuntos, 

colocam tampões nos ouvidos e vendas nos olhos para terem a certeza que 

nada ouvem e nada vêm. Mesmo nada. 

Porém, é legítima a interrogação: 

Não há ninguém que veja o modo como a IM está a ser tratada e os 

militares menosprezados e depreciados por quem mais os devia 

“contemplar”? Sem dúvida, o Estado enquanto emanação que é da 

sociedade .... 
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De qualquer modo e é com um arreigado espírito construtivo que se avançam 

algumas medidas que podem ajudar a colocar a Condição Militar no seu lugar 

e a fazer com que retome a prossecução dos seus propósitos iniciais e se 

devolva à IM e aos militares a dignidade e o respeito que lhes são devidos.  

No âmbito da Condição Militar  

À semelhança do que existe em outros países aliados, que por vezes se 

endeusam e copiam, mal e de forma parcial e tendenciosa, é de todo 

imperativo criar um organismo específico com peso institucional, constituído 

por personalidades - civis e militares - de reconhecido mérito, isenção e 

idoneidade, que tenha como finalidade acompanhar a forma como a 

legislação sobre a condição militar é cumprida e os reflexos que tem sobre os 

militares e os seus familiares. 

Este organismo independente deverá depender (e reportar) ao Presidente da 

República, Comandante Supremo das Forças Armadas e, no âmbito das suas 

atribuições, deverá igualmente poder interagir e relacionar-se diretamente 

com o Governo, com a Assembleia da República e com as Forças Armadas. 

A sua existência só será salutar e proveitosa se as suas propostas e 

recomendações tiverem um respaldo efetivo e nesse sentido possam conduzir 

as instituições a atuar e a resolver os problemas identificados. 

Caso contrário será tempo perdido, uma imagem que sai desfocada, 

credibilidade que se perde e um agudizar de um quadro estrutural que, por 

incapacidade, se agudiza e, no limite, poderá implodir. 

No âmbito do sistema remuneratório 

Por tudo o que ficou dito é demasiado óbvio que há um desfasamento 

despropositadamente gritante entre o sistema remuneratório dos militares e 

o de outras profissões da AP. Esse diferencial tem-se agravado ao longo dos 

anos, sem que se sinta qualquer indício de que os diversos governos 

tencionem alterar esta situação. 

Situação que se está a tornar de certo modo insuportável e que, a curto 

prazo, exigirá seguramente a adoção de algumas medidas minimizadoras das 

nefastas consequências que dela vêm resultando: 

− Atualização do suplemento da condição militar, que deve responder às 

restrições das liberdades e garantias constitucionais e à dádiva da vida 

em defesa da Pátria e a todos os outros ónus específicos da profissão 

militar; 
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− Reformulação da fórmula do cálculo da pensão de reforma, de modo 

que esta não seja inferior à remuneração de reserva do correspondente 

posto e escalão do ativo;  

− Retorno à norma estatutária que, no caso das promoções, determina 

que o direito ao vencimento do novo posto deve ser reportado à data 

da vacatura que permitiu essa promoção. 

− Regresso do artigo do EMFAR de 1999 que dava cobertura à figura da 

Jubilação nas FFAA.  

No âmbito da assistência na saúde e da ação social complementar 

Não subsistem dúvidas sobre a forma como os sucessivos governos não têm 

cumprido a Lei. Sendo certo e compreensível que os problemas em causa não 

poderão ser solucionados com um toque de magia, é, contudo, desejável que 

o seu saneamento seja iniciado. 

No nosso entendimento poder-se-ia começar por resolver tudo o que está 

errado nesta matéria e que respeita às conclusões da acima mencionada 

Auditoria do Tribunal de Contas. Assim seria de: 

− Proceder à revisão do Regime Jurídico da ADM, Decreto-Lei n.º 

167/2005, de 23 de setembro; 

− Rever o desconto de 3,5% no que concerne ao conceito, valor e 

aplicação;  

− Prever o reforço do orçamento do HFAR que financie os cuidados de 

saúde prestados a beneficiários titulares, na efetividade de serviço, 

incluindo aqueles que forem prestados fora do SSM; 

− Dar cumprimento ao disposto na Portaria n.º 1034/2009, de 11 de 

setembro, sobretudo no que concerne ao número 3 do seu Art.º 3º: 

 “São inscritas no orçamento do Ministério da Defesa 

Nacional as verbas necessárias para cobertura dos 

encargos resultantes dos artigos anteriores.”, 

sendo que o que está em causa é o apoio aos militares e ex-militares 

incapacitados de forma permanente, por acidente de trabalho ou 

doença profissional ocorridos ou derivados da prestação do serviço 

militar, independentemente do regime jurídico em que estejam 

inseridos. 



As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

182 

No âmbito da carreira 

Parece ter ficado demonstrado que as contínuas alterações estatutárias têm 

sido, sempre, no sentido de dificultar e penalizar a carreira dos militares. 

Importa, por isso, tentar promover a revisão dessas medidas, sobretudo: 

− Reposição dos tempos mínimos de permanência constantes do EMFAR 

de 1990; 

− Repor a diuturnidade como modalidade de promoção a 1º 

Tenente/Capitão; 

− Reverter o preceito estatutário que determina a apresentação do 

certificado médico ao Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, 

para efeitos de obtenção de licença de porte de arma.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos anos o poder político e os diversos Governos têm promovido 

uma degradação contínua do EMFAR e da condição militar que o determina. 

Todos os especiais direitos preceituados pelas BGECM são remetidos para o 

regime geral da gestão da AP. Por seu turno, e como é possível constatar as 

reformas legislativas tendem, sempre, para a materialização de dois e mais 

importantes propósitos:  

− Tornar mais difícil, lenta e demorada a carreira dos militares; 

− Diminuir, sempre e de alguma maneira, a remuneração dos militares, 

com a consequente redução do seu poder de compra, nível de vida e 

status social. 

E assim sendo, poder-se-á perguntar-: Quais são os valores e os princípios 

morais, éticos e organizativos que têm permitido chegar a esta situação? 

A profissão militar é das mais escrutinadas da AP. O ingresso nos quadros é 

feito após os respetivos cursos de formação, idênticos, do ponto de vista 

académico, aos de outras profissões da AP, mas mais severos na sua 

componente física e psicológica. 

As promoções são baseadas num sistema de avaliação contínua e efetiva 

desde 1976 e em cursos de promoção e outros de ajustamento, 

aperfeiçoamento e especialização existentes ao longo da carreira e em todas 

as categorias e postos. 

Por exemplo, os oficiais frequentam 3 cursos de promoção, o Curso de 

Promoção a Capitão (de especialização no caso da Marinha), o Curso de 

Promoção a Oficial Superior e o Curso de Promoção a Oficial General e mais 

um de qualificação “obrigatório” – Curso de Estado-Maior Conjunto - para 

ascender aos postos mais elevados da hierarquia. 



 As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

 

183 

É certo que por vezes são professores nas academias e nas escolas e 

institutos militares e, por via disso, também passam algum tempo atrás de 

uma secretária e de um computador. Mas, na maior parte do tempo têm 

responsabilidades nas áreas da logística, das finanças, da gestão de pessoal 

e, sobretudo, na vertente operacional pelos quatro cantos do mundo. E 

morre-se no exercício desta profissão. E deixam-se viúvas e órfãos, muitas 

vezes sem a devida compensação pela perda sofrida.  

Os militares são muito frugais e parcos e disciplinados nas suas 

reivindicações. Apesar disso, os governos vêm adotando uma posição de 

princípio, algo injustificável, contra a IM, tratando os militares com um certo 

desdém, aqui e ali prepotência e, até, com alguma arrogância. Os militares 

mantêm uma postura serena, mas firme e convicta da sua razão. Continuam 

obedientes e confiantes na sua hierarquia e responsáveis de topo, embora 

algo céticos numa resolução rápida e a contento dos seus problemas (e como 

vimos são alguns).  

Os militares, constitucionalmente, não são iguais aos outros cidadãos. São 

diferentes por condição e estatuto, mas também por formação e dever. Mas, 

mesmo e apesar disso, não querem mais benesses do que aquelas que são 

dispensadas aos outros profissionais da AP que com eles se comparavam há 

poucas décadas atrás. Mas também não querem menos! Essencialmente, 

querem justiça, respeito e reconhecimento! 
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INTRODUÇÃO 

Desde muito cedo que o Homem se agregou conscientemente e se constituiu 

em sociedade, a qual, preocupada com a sua sobrevivência, desenvolveu 

mecanismos de defesa e proteção coletiva.   

Assim, desde os primórdios da Humanidade, o imperativo individual de 

contribuir para a defesa do todo, manifestou-se numa prestação de um 

serviço armado que recorreria à violência, se necessário, para garantir a 

sobrevivência do coletivo, perante ameaças exteriores.  

Os primeiros instrumentos militares, nesses primórdios, eram rudimentares, 

tanto em meios, quanto em processos de decisão, de articulação, de 

comando, de autonomia e de capacidade, mas eram unânimes na utilização 

dos seus melhores filhos, que viam naquele serviço um dever e uma honra, 

não se eximindo ao mesmo.  

À medida que o Homem se sedentarizava, que o trabalho socialmente se 

dividia, que surgia a especialização e a diversificação de tarefas e de funções, 

o instrumento militar foi-se aperfeiçoando, ganhando nova dimensão e 

grandeza, enquanto a nobre tarefa de contribuir para a defesa militar coletiva 

permanecia como um dever de base, um dever de todos os elementos livres, 

um dever verdadeiramente constituinte da sociedade, enfim, um dever dos 

cidadãos.   

Foi, assim, na Grécia antiga com as suas Falanges, e foi, assim, em Roma 

com as Legiões. O Estado surge, então, como uma entidade que visa, 

essencialmente, duas funções: o bem-estar e o desenvolvimento dos seus 

cidadãos, a par da sua segurança e continuidade.   

Outras unidades políticas ao longo da História ensaiaram diferentes definições 

para o seu instrumento militar, sendo sobejamente conhecido o caso de 

Cartago, que recorreu, com sérios revezes, ao serviço de mercenários. Mas a 

base das grandes Civilizações, que subsistiram no tempo e que deixaram 

legados de Paz, de Justiça e de Desenvolvimento, foram os seus cidadãos, 

que despidos de armas em tempos de paz, não hesitavam em envergá-las 

quando ameaçados, para se defenderem coletivamente, e para garantirem o 

bem comum, em tempos de crise e de guerra. 
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De uma forma geral, ao longo dos séculos, esta foi uma realidade dominante 

nas sociedades. Em certos períodos, quando não emergiam crises de 

subsistência, quando a intensidade dos conflitos era menor e não se colocava 

em causa a continuidade da coesão política e social, nasciam outros formatos 

de serviço militar, em que a mercenarização ou a prestação do serviço, 

apenas por alguns “escolhidos”, eram equacionados.  

Contudo, sempre que a ameaça era total, esmagadora, hegemónica e 

essencial, visando a preservação do coletivo, vinha ao de cima o conceito de 

todos em armas, ou da ‘Nação em Armas’, como o que surgiu, no séc. XVIII, 

com a Revolução Francesa, que levou à conscrição geral, à “levée em masse”.   

É certo que o progresso industrial dinamizou e acelerou este modelo, e nos 

finais do séc. XIX, princípios do séc. XX, este generalizou-se em praticamente 

todos os países, tendo sido com este conceito de prestação de serviço militar 

(SM) que a Humanidade entrou nas duas guerras mundiais do século 

passado.   

Estes conflitos foram de tal forma avassaladores nos aspetos políticos, 

sociais, demográficos, económicos, e até morais e emocionais, que, a partir 

de meados do século passado25, inspirados por valores humanos e por direitos 

superiores inquestionáveis, surgiram ideais, sem dúvida nobres, de abolição 

da violência, de desarmamento, de objeção de consciência e da procura da 

“Paz Perpétua” (Immanuel Kant, 1795), que, embora, moral, legal e 

espiritualmente superiores, se esqueceram que o “Homem continuava a ser 

o Lobo do Homem”(Leviatã: Thomas Hobbes,1651).   

Também os Acordos de Paz e as teses do “Fim da História” (O Fim da História 

e o Último Homem: Francis Fukyama,1992) que alimentaram a Sociedade 

Internacional no virar do século XX, acabaram por soçobrar e falir face aos 

interesses e aos meandros das relações internacionais que a Humanidade 

tem vivenciado.   

Assim, feito este breve enquadramento (justificado no caso de Portugal como 

outros, um Estado, já, muito antigo) dir-se-ia que o País viveu ao longo da 

sua existência um insanável debate entre modelos de SM de conscrição e de 

voluntariado, entre exércitos de massas e forças profissionais, entre serviço 

militar obrigatório (SMO) e serviço pago/contratado. 

 
25 O Pacto Briand-Kellog, assinado em 27 de agosto de 1928, foi o primeiro tratado 

internacional "estipulando a renúncia à guerra como instrumento de política 
nacional". Embora tendo fracassado no seu propósito, em face do desencadear da 
II GG, foi um passo significativo no desenvolvimento posterior do direito 
internacional. O Pacto não foi denunciado, permanece atualmente em vigor e, 
entre outros Estados, teve a adesão dos EUA, URSS e de Portugal. A seguir à II G. 
Guerra outras tentativas de desarmamento, acordos de paz, etc., etc.   
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E é, por isso, que fruto da evolução geoestratégica internacional, como 

também das obrigações e das contradições e incapacidades internas, hoje, 

se levantam um conjunto de questões sobre as políticas públicas de SM a 

desenvolver e adotar, que importa avaliar e debater.  

O SERVIÇO MILITAR NA REPÚBLICA 

... até 25 Abril de 1974  

Após a implementação da República, em 1910, e na sequência da 

reorganização do Exército, o SM é institucionalizado em Portugal e plasmado 

na Constituição de 1911 (Artº 68º), onde se estatui que “todos os 

portugueses são obrigados ao serviço militar”, que passa a ser geral, pessoal 

e obrigatório”.  

Com o Estado Novo, no decorrer do ano de 1933, surge uma nova 

Constituição, que vem reforçar, no seu Art.º 54.º, que “o serviço militar é 

geral e obrigatório”.  

Neste sentido, em 1968, é promulgada a Lei do Serviço Militar (LSM) n.º 2135 

de 11 de julho, estabelecendo no seu Art.º 2.º que o SM é obrigatório para 

todos os cidadãos portugueses do sexo masculino, e que os cidadãos do sexo 

feminino podem ser admitidos para prestar SM voluntário.   

... após o 25 de Abril de 1974  

A seguir ao 25 de Abril de 1974, em 1976, a anterior constituição foi 

definitivamente revogada26 pela Assembleia Constituinte, que aprova e 

decreta a nova Constituição da República Portuguesa (CRP), em 2 de Abril 

de1976, onde ficou estipulado no Art.º 276.º, n.º 1, que “a defesa da Pátria 

é dever fundamental de todos os portugueses”, e no n.º 2 que “o serviço 

militar é obrigatório, nos termos e pelo período que a lei prescrever “.  

Entretanto, a LSM n.º 2135/68, que se mantinha em vigor desde a sua 

promulgação, veio dar origem ao levantamento de protestos por parte do 

universo dos jovens licenciados, em particular dos médicos, pela 

desigualdade que introduzia em relação às mulheres, com o argumento de 

que estas podiam, assim, entrar mais cedo na vida profissional.  

 
26  A lei constitucional n.º 3/74, de 14mai, estabeleceu a continuidade da Constituição 

de 1933, exceto no que contradissesse as leis constitucionais 1/74 e 2/74, outras 
futuras leis constitucionais, ou, ainda, o Programa do Movimento das Forças 
Armadas (publicado em anexo à lei), e, ainda, criou uma estrutura constitucional 
provisória a vigorar até à aprovação de nova Constituição. 



As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

188 

De sublinhar que esta contestação acabou por ser aproveitada pelas 

juventudes partidárias, marcando o início da contestação ao SMO, que anos 

mais tarde, por essa via, veio influenciar, decisivamente, a opção política pela 

sua extinção.  

Em 1987, a LSM n.º 30/87 irá abrir caminho para a prestação do serviço 

militar em regime de voluntariado (RV), inclusive para os cidadãos do sexo 

feminino, e em 1991, com a aprovação e regulamentação de uma nova LSM 

(n.º 22/91), o Serviço Efetivo Normal (SEN), sucedâneo do SMO, reduz-se 

de doze para quatro meses, no Exército, e de dezoito para oito meses na 

Armada e na Força Aérea, enquanto o sistema de recrutamento passou do 

regime de conscrição para um regime misto de voluntários e conscritos, 

constituindo-se a obtenção e a retenção dos efetivos em RV como o maior 

desafio colocado ao regime de prestação de SM entretanto aprovado.  

Porém, a reconhecida ineficácia deste modelo terá levado à sua consequente 

descredibilização, vindo a prenunciar as condições para um futuro 

agendamento político, no sentido da extinção do SEN.  

... depois da revisão constitucional de 1997  

Na vigência do XIII governo constitucional, em 1997, procede-se à 4ª revisão 

da CRP, a qual, vai “desconstitucionalizar”27 o SMO28 e abrir a janela de 

oportunidade para a aprovação de uma nova LSM (n.º 174/99, de 9 de 

setembro) que, por seu turno, estabelece que a prestação do serviço, em 

tempo de paz, e de forma exclusiva, se passa a fazer segundo um novo 

regime, de voluntariado e de contrato (RV/RC).   

Com a regulamentação da Lei, em 2000, ficará definido um período de 

transição de quatro anos, até 2004, para a entrada em vigor da exclusividade 

do SM em RV/RC, com a duração de 12 meses e de dois a seis anos, 

respetivamente.  

 
27  O artigo 185.º - 1, da lei constitucional nº 1/97, preceitua o seguinte: - No n.º 2 

do artigo 275.º da Constituição é eliminada a expressão “baseia-se no serviço 
militar obrigatório”. Ficando o artigo 275.º – 2, com a seguinte redação: - As 
Forças Armadas compõem-se exclusivamente de cidadãos portugueses e 
a sua organização é única para todo o território nacional.  

28 A revisão vai desconstitucionalizar a prestação do serviço militar 
obrigatório. Isto é, as formas de prestação do serviço militar ficam sujeitas à 
legislação ordinária, da AR e do Governo, quer em tempo de paz, quer em tempo 
de guerra.   
Por outras palavras, a definição dos termos de prestação do serviço militar deixou 
de ter dignidade constitucional, porque o legislador constitucional passou essas 
competências para o legislador ordinário.  
Assim, o artº 276º nº 2 da CRP, estatui: - O serviço militar é regulado por lei, 
que fixa as formas, a natureza voluntária ou obrigatória, a duração e o conteúdo 
da respectiva prestação.  
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Com este novo regime de prestação de SM, é aprovado o regulamento de 

incentivos, no âmbito de uma nova política de recrutamento e de retenção de 

efetivos, desejavelmente, orientada para um sistema de plena 

profissionalização das Forças Armadas (FFAA).  

Igualmente, é instituído o Dia da Defesa Nacional (DDN), com o fim de 

sensibilizar os jovens cidadãos, em idade recrutável, para a temática da 

Defesa Nacional, a par da divulgação das missões das FFAA, bem como para, 

complementarmente, induzir o seu recrutamento para a prestação de serviço 

militar voluntário.  

O modelo adotado passou a assentar, assim, num sistema 

semiprofissionalizado, caracterizado, no essencial, pela introdução de novas 

formas de prestação de SM e pela extinção do SEN, determinando o abandono 

do recrutamento geral, em favor de uma forma de recrutamento, de tipo 

individual.  

A REALIDADE DOS NÚMEROS  

A LSM de 1999, ao não dispor de mecanismos para tornar o recrutamento de 

voluntários suficientemente atrativo, deu lugar a um reduzido fluxo de 

candidatos para a prestação de SM, vindo a impor severas dificuldades no 

âmbito da sustentação do Sistema de Forças (SF).  

Consequentemente, de acordo com os dados apurados na última década, 

verificou-se uma redução global dos efetivos das FFAA, até 2017, na ordem 

dos 20%, no conjunto dos respetivos Ramos, fixando-se em 27 500 

elementos, valores que se situavam abaixo, inclusive, daqueles que tinham 

sido estabelecidos em 2013, pela denominada Reforma 2020 para a Defesa, 

na qual se apontava para um intervalo entre os 30 000 e os 32 000 efetivos.  

No final de 2020, a situação relativa ao número dos efetivos continuava a 

agravar-se, com os valores globais das FFAA a situarem-se na ordem dos 26 

000 elementos, com o caso particular do Exército, que, com um efetivo 

autorizado de 9 097 Praças, apresentava, em 31 de dezembro desse ano, 

cerca de 50% desse valor, ou seja um déficit da ordem de 4000 militares 

daquela categoria.   

Chegados aos dias de hoje, a situação continua a agravar-se, não se 

conhecendo, entretanto, quaisquer medidas, cuja eficácia possa vir a 

inverter, ou mesmo a travar, a situação de plano inclinado em que o número 

dos efetivos das FFAA se situa.  
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Esta realidade não terá sido mais do que o culminar dos efeitos devastadores 

da REFORMA 2020 para a Defesa Nacional, da responsabilidade do XIX 

governo constitucional, com a Lei nº 6/2014 a apontar, no seu articulado, 

para cortes adicionais no pessoal e nas estruturas das FFAA da ordem dos 

30%, e cujos valores, no caso dos efetivos vieram mesmo a ser largamente 

ultrapassados, como atrás já referido.   

AS NOVAS PERCEPÇÕES DE SEGURANÇA  

É reconhecido que nas últimas décadas do século XX, o recurso ao serviço 

militar voluntário se generalizou no mundo ocidental, e que o conceito da 

conscrição tenha sido considerado por muitos atores políticos como uma 

realidade de natureza conservadora.  

No entanto, nos últimos anos, têm-se vindo a assistir a significativas 

modificações nos quadros geoestratégico e geopolítico mundial, obrigando a 

reconsiderar o estabelecimento de medidas capazes de garantir a mobilização 

suficiente de efetivos para as FFAA, no sentido de precaucionar uma 

adequada resposta, no âmbito da defesa e da segurança.  

Conscientes de que a necessidade de recrutar se constitui como um fator 

determinante para a manutenção da sua capacidade militar de defesa, vários 

países europeus que, entretanto, tinham abandonado o SMO no final do 

século passado, vieram a admitir que os modelos profissionalizantes que 

tinham adotado não reuniam, mais, as condições necessárias para dar 

resposta, com prontidão e eficácia, à emergente matriz potencial dos riscos 

e ameaças, no quadro da segurança internacional.  

Neste sentido, em 2017, a Lituânia e a Ucrânia reintroduziram o modelo de 

conscrição para o recrutamento militar das suas FFAA, a par da Suécia, em 

2018, que havia suspendido o SMO, em 2010.  

Numa aproximação semelhante, o resultado de um referendo nacional 

realizado na Noruega, em 2018, sobre a questão do SM, viria a manter, por 

larga maioria, o modelo de conscrição para as FFAA, alargando-o, inclusive, 

para os cidadãos do sexo feminino, enquanto na Polónia e na Roménia, 

importantes sectores sociais e políticos vêm carreando para a agenda política 

a questão do SMO, tendo em vista a sua recuperação, cerca de dez anos 

depois deste modelo de prestação de SM ter sido abandonado.  
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O SERVIÇO MILITAR EM PORTUGAL: O DEBATE NECESSÁRIO  

Em Portugal, em termos de perceção pública, a obrigatoriedade do SM só 

começou a ser contestada, a partir de meados dos anos 80 do século passado, 

sobretudo por parte das juventudes partidárias, mantendo-se, contudo, uma 

larga maioria da população favorável aquele modelo de prestação de SM.  

Mais tarde, já na década de noventa, o regime de voluntariado ganhou uma 

ligeira vantagem na opinião dos portugueses, a qual, em 1994, se encontrava 

dividida entre a manutenção do SMO e a prestação de serviço em RV, como 

base da organização e funcionamento das FFAA, tendo começado a ocorrer 

uma tendência mais favorável, em relação a este último, até ao final da 

década.   

Em termos da análise do fluxo da política, de considerar que, nessa década, 

se vai assistindo ao abandono progressivo do SM induzindo um maior 

afastamento dos cidadãos em relação às suas FFAA.  

Inicia-se, nessa altura, um processo crítico da avaliação da Instituição do 

SMO, através de um fluxo de opinião publicada, onde pontificaram as 

posições de certas elites urbanas e de algumas chefias militares, criando as 

condições propícias para que, em momento próprio, a questão viesse a ser 

agendada politicamente.  

Deste modo, ficava criada a janela de oportunidade para o agendamento 

político sobre a matéria, concretizado através do objetivo comprometimento 

do XIV governo constitucional, com a aprovação da LSM n.º 174/99, em 01 

de julho, com os votos favoráveis do PS e do CDS-PP, contra a posição do 

PCP e com a abstenção do PSD, fixando o regime de voluntariado na 

prestação de SM, em tempo de paz.   

Após a entrada em vigor da Lei n.º 174/99, que ditou a exclusividade do SM 

em RV/RC, a partir de novembro de 2004, as FFAA foram confrontadas com 

um novo paradigma, que viria a induzir assinaláveis dificuldades na sua 

sustentação, e que se agravaram pesadamente até aos dias de hoje, 

condicionando de forma decisiva a sua organização e funcionamento.  

Assistiu-se à desarticulação do modelo de recrutamento existente até à data, 

que se traduziu no esvaziamento das unidades, no abandono de outras e na 

visível degradação do produto operacional do SF, e que, atualmente, chega 

a colocar em causa a credibilidade das próprias FFAA, no cumprimento das 

missões constitucionalmente definidas.  
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Torna-se, então, legítimo questionar se as atuais políticas públicas sobre a 

prestação de SM em Portugal, no âmbito do quadro de limitações e 

vulnerabilidades reconhecidas, poderão gerar, alguma vez, as condições 

indispensáveis às FFAA, para que estas possam reunir as condições para fazer 

face à matriz do empenhamento fixado em decorrência do estabelecido no 

próprio Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN).   

Nunca tendo tido lugar, no seio da sociedade portuguesa, o indispensável 

debate nacional sobre a questão da prestação de SM, com o rigor e a lucidez 

que a sua reconhecida importância obrigava, considera-se indispensável, que 

o GREI possa proporcionar, em conjunto com outros intervenientes da 

sociedade civil, a necessária reflexão e debate público sobre tão importante, 

como decisiva matéria para o País.   

Tendo em vista, semelhante discussão e debate, deverá ser levantado, então, 

um quadro de pressupostos e de condicionalismos, que, naturalmente, irão 

conduzir e balizar um conjunto de QUESTÔES, consideradas relevantes para 

o efeito.  

 ... Pressupostos  

• O imperativo constitucional da defesa da República, a cargo das FFAA, 

bem expresso na CRP, no Art.º 275º, n.º 129.  

• A Defesa Nacional como instrumento de garantia dos Elementos do 

Estado: a Soberania Nacional, a Integridade Territorial e a Segurança 

da População. 

• Um ambiente geostratégico e de segurança em permanente mudança 

indiciador de novas ameaças; 

• Os compromissos assumidos por Portugal, no quadro das alianças 

internacionais e cooperativas de que faz parte.  

  ... Condicionalismos  

• A ausência de empenhamento do poder político na implementação de 

políticas coerentes e ajustadas às questões relativas à Defesa Nacional 

(DN) e às FFAA.  

• A progressiva desvalorização da Instituição Militar (IM) e do papel das 

FFAA na vida nacional, comparativamente às outras instituições 

fundadoras da Nação portuguesa.  

• O deficit generalizado, por parte da grande maioria da população 

portuguesa, sobre as questões relacionadas com a problemática da DN, 

bem como a respetiva ausência de uma adequada perceção do 

ambiente geostratégico e de segurança em que vivemos.  

 
29 Art.º 275º, nº 1: - Às Forças Armadas incumbe a defesa militar da República.  
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• O alheamento, mesmo indiferença da sociedade civil, em particular das 

suas elites sobre as questões inerentes à DN e às FFAA.  

• A residual orientação/vocação intrínseca do cidadão nacional, 

relativamente à prestação do SM, traduzida numa expressiva e 

crescente rejeição da juventude em relação ao mesmo.  

• A progressiva disparidade entre a IM e a sociedade civil em geral, no 

referente à oferta de carreiras e ao estatuto socioeconómico 

oferecidos.  

• A atual crise de valores cívicos e morais, no âmbito do universo 

recrutável, onde sobressaem a desvalorização dos deveres de 

cidadania e o primado do individual sobre o coletivo, refletindo o 

egocentrismo cada vez mais patente na juventude.  

• O fator demográfico e a continuada diminuição do universo recrutável. 

• A prestação de um Serviço Militar Nacional, obrigatório, geral e 

universal, deverá ser considerado, somente, como um dever ou, 

igualmente, como um direito, constituindo-se como garantia de 

cidadania para todos os portugueses.  

QUESTÕES DECORRENTES 

De acordo com o n.º 1 do Art.º 276º da CRP, a defesa da Pátria é um direito 

e um dever fundamental de todos os portugueses. 

 A prestação de um Serviço Militar Nacional poderá constituir-se como 

um factor de coesão social e territorial, logo como um polo agregador 

da identidade nacional.  

 A prestação de um Serviço Militar Nacional poderá induzir que as FA se 

possam constituir como promotoras de democratização e integração e, 

desta forma, assumirem-se como um vetor de promoção de cidadania 

e de consciência cívica para os cidadãos do universo recrutável.  

A importância da comunicação dos valores da cidadania relativos à DN deverá 

ser amplamente reconhecida, bem como o papel do SM e das FFAA, como 

vetor conglomerador da Identidade Nacional.  

Desse modo, as políticas públicas referentes à prestação do SM à Nação 

deverão caracterizar-se pela sintonia entre as forças políticas, a sociedade e 

a neutralidade da agenda mediática, permitindo perspetivar a estabilidade do 

processo político associado, desde que plasmado num quadro constitucional, 

que não se afaste dos princípios da garantia da soberania e da independência 

nacionais, inscritos na sua matriz normativa, desde 25 de Abril de 1974.  
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 O atual modelo de prestação de SM em RV/RC tenderá a conduzir a 

um tipo de SM para os mais desfavorecidos e os menos habilitados, e 

poder propiciar, deste modo, que as FFAA se possam constituir como 

fator de uma indesejada discriminação social.  

Sobre esta questão, de salientar que, da análise aos inquéritos feitos aos 

jovens cidadãos presentes nos vários DDN, se conclui, claramente, que o nível 

de escolaridade e o rendimento do agregado familiar dos entrevistados varia 

na razão inversa do interesse demonstrado numa eventual prestação SM.   

Esta realidade induz atualmente, que as FFAA sejam vistas pela sociedade 

como um mero depositário de jovens sem oportunidade de emprego e sem 

qualificações, cujo ideário principal se baseia, apenas, em tentar garantir um 

expediente para a resolução dos seus problemas pessoais, afastados, assim, 

dos genuínos princípios de cidadania que deveriam orientar a sua conduta, 

quando da adesão à prestação de serviço.  

 O atual modelo de prestação de SM constitui-se como o mais adequado 

face à incorporação tecnológica dos equipamentos e sistemas de armas 

ao serviço nas FFAA.  

Embora, aparentemente, a resposta a esta questão possa ser afirmativa, 

constata-se, no entanto, no atual estádio de modernização dos sistemas de 

armas que equipam as FFAA, se posiciona como uma falácia tecnológica, que 

importa desmistificar:  

É reconhecido que, apesar de alguns nichos de excelência, as FFAA padecem 

de um significativo “gap” tecnológico, por efeito da falta de investimento 

suficiente no respetivo equipamento e armamento, com origem na manifesta 

falta de interesse político em garantir a necessária orçamentação, realidade 

que se vem traduzindo numa continuada derrapagem, e num consequente 

incumprimento das sucessivas Leis de Programação Militar (LPM).  

Esta realidade tem, em certa medida, e salvo algumas promissoras exceções, 

impedido de algum modo que se verifique uma maior aproximação das FFAA 

às Empresas e à Universidade, por falta de projetos comuns em termos de 

investigação e desenvolvimento (I/D) para os equipamentos de defesa, 

incapacitando-as de se poderem associar, no nível desejável, ao 

desenvolvimento económico e científico do País, ao contrário do que sucede 

na grande maioria dos países da Europa, nossos parceiros nas alianças de 

que fazemos parte.   

Por outro lado, o recurso à perícia civil dos jovens conscritos poderia, 

inclusive, ser vantajoso, uma vez que os mesmos são oriundos de uma 

sociedade, onde, atualmente, se generalizou a operação e utilização das mais 

variadas ferramentas informáticas e de tecnologias intensivas, para as quais 

detêm uma particular apetência e sensibilidade.  
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 Um modelo de SM de carácter nacional, obrigatório, geral e universal 

seria o mais ajustado para o levantamento de um SF, que pudesse 

responder a empenhamentos no exterior, para além do seu emprego 

no território nacional (TN).  

É reconhecido que a decisão política pelo empenhamento das FFAA em 

missões internacionais se tem correlacionado diretamente com a abolição da 

obrigatoriedade do SM, induzindo uma reconhecida vantagem para um 

modelo de SM voluntário, com vocação para a projeção de forças, no exterior.  

Mas também existe a ideia de que numas FFAA de voluntários ficará garantida 

uma maior aptidão técnico ou tática aos militares, por via da sua maior 

permanência nas fileiras, quando comparados com militares conscritos, e 

assim permitir assegurar uma melhor prestação operacional em teatros 

operacionais (TO) mais complexos e de maior risco, como hipoteticamente 

ocorre no cumprimento de missões fora do TN.  

Contudo, haverá que reconhecer que o reforço da qualidade da aptidão 

técnico-tática e do consequente desempenho operacional nem sempre está 

na razão direta da disponibilidade do militar para o combate….  

A qualidade do enquadramento, e, fundamentalmente, a consciência dos 

valores da cidadania e da perceção concreta de estar ao serviço da 

comunidade e do País são variáveis determinantes para que o militar, 

independentemente de ser voluntário ou conscrito, possa encontrar as razões 

suficientes para uma maior disponibilidade para combater.  

 O modelo de SM a adotar deverá ser condicionado pelo quadro 

geoestratégico/político internacional ou, ainda, pelo quadro das 

alianças internacionais em que o País se insere, ou deverá, 

simplesmente, ter em consideração, prioritariamente e/ou 

exclusivamente, a defesa e a proteção do espaço territorial nacional e 

das respetivas populações.    

Largos sectores da sociedade não têm identificado, com suficiente significado 

e importância, uma relação entre as ameaças externas à segurança nacional 

e a intervenção das FFAA fora do TN, ou seja, não percecionam uma relação 

entre esse empenhamento e os interesses inequivocamente nacionais.  

Pese embora a internacionalização da intervenção das FFAA, na perspetiva 

da opinião pública nacional, possa ter incrementado o prestígio do País, tem-

se constatado que essa opinião não é, contudo, maioritária no seio da 

sociedade, quando comparada com o apoio declarado à missão essencial das 

FFAA na defesa da integridade do TN e do povo português.  
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 Decorrente da questão anterior, a prestação de SM deverá revestir-se 

de um carácter nacional, geral e obrigatório, ou deverá ser 

exclusivamente de carácter voluntário, como atualmente se verifica no 

País, ou, ainda, assumir um modelo misto, repartido entre a conscrição 

e o voluntariado.  

 Perante uma opção por um modelo de SM voluntário, como aquele que, 

atualmente, vigora no País, os mais recentes diplomas, que visaram 

incrementar a atratividade ao serviço militar em RV/RC, poderão 

propiciar uma resposta suficientemente adequada, às expectativas dos 

cidadãos que procuram servir nas FFAA.  

Para poder avaliar esta questão, convinha reter que um qualquer modelo de 

profissionalização das FFAA deverá pressupor a adoção de políticas que 

possam contribuir para o prestígio da IM, e que reflitam a expressão das 

motivações e incentivos com vista a assegurar o apoio necessário ao 

desempenho das missões e à valorização pessoal, técnica e profissional dos 

militares.  

Sendo hoje, sobejamente reconhecido que estes pressupostos ficaram, 

sempre, muito aquém do seu cumprimento, compreende-se bem como as 

dificuldades no recrutamento de voluntários têm sido uma constante, que 

persiste desde o início da entrada em vigor do atual modelo de prestação de 

SM, atingindo níveis de particular gravidade nos últimos anos.  

Como resultado, para os jovens pertencentes ao universo recrutável a 

possibilidade de poderem obter um emprego, mesmo que de forma 

temporária, ao serviço das FFAA, nunca terá sido uma alternativa a que 

tivessem aderido com significado, facto bem explícito nos números que se 

conhecem.  

Adicionalmente, e de uma forma geral, a maioria dos candidatos apresenta 

uma baixa formação escolar e técnica, procurando, essencialmente, uma 

solução provisória para a sua vida pessoal, até encontrar uma opção 

profissional estável e mais atrativa.  

Esta realidade torna-se, ainda, mais estranha, quando ao longo das últimas 

décadas, o desemprego jovem, em Portugal, vem apresentando números 

elevados, da ordem dos 20/30%, bem acima dos valores verificados para a 

restante população ativa.   

As expectativas inicialmente depositadas na eficácia do modelo têm ficado, 

deste modo, bem aquém dos números necessários para o funcionamento e 

operação das FFAA, facto que estará associado, principalmente, à exiguidade 

do quadro de incentivos oferecidos e, não raras vezes, ao seu não efetivo 

cumprimento.  
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Aparentemente, numa tentativa de fazer face a estes condicionalismos, o 

governo da República fez publicar, recentemente, dois diplomas relativos à 

esta matéria, que, tudo indica, não surtiram os efeitos pretendidos.  

Em causa os diplomas aprovados em 2018, nomeadamente os DL n.º 

75/2018 e 76/2018, em que o primeiro aprova o regime de contrato especial 

(RCE) para a prestação de SM, materializado numa carreira de média 

duração, mas, apenas, para três áreas funcionais: medicina, pilotagem de 

aeronaves e assistência religiosa, não tendo sido, ainda, tão pouco, 

regulamentado.  

Por sua vez, o DL n.º 76/2018 veio aprovar um novo regime de incentivos à 

prestação de serviço em RV/RC, mas que, decorridos mais de dois anos sobre 

a sua promulgação, as medidas inscritas no mesmo não se fizerem sentir no 

âmbito dos efetivos, pela sua manifesta insuficiência e desadequação, não 

conseguindo travar, nem mesmo inverter a curva descendente dos respetivos 

números. 

Entretanto, pelo Despacho 661/2022 de 17 de janeiro do corrente ano, do 

MDN, foram criadas quatro novas especialidades para o regime de contrato, 

no Exército, com duração entre os 4 e os 14 anos de prestação de serviço 

(Logística militar, Mecânica auto, Transportes e Alimentação). 

Os decorrentes efeitos no recrutamento terão de ser aguardados, para mais 

tarde, pese embora o facto de que os principais constrangimentos ao nível 

dos efetivos, no Exército, se situam, há muito, nas especialidades 

combatentes (combate e apoio de combate). 

Nesse sentido, entende-se que, apesar deste diploma ser mais abrangente 

do que aqueles publicados em 2018 relativos à prestação de serviço por 

períodos mais longos (Dl 75 e 76/ 2018), o mesmo não será passível, 

contudo, de inverter o declínio do nº de efetivos que se acentua, a cada ano 

que passa. 

 Perante um quadro desta natureza, um modelo de SM 

profissionalizado, de longa duração, poderia considerar-se como uma 

opção credível, face à realidade socioeconómica e cultural do País.  

Sobre esta questão, tem-se verificado alguma polémica, com opiniões a 

defender que a possibilidade do aumento substancial do tempo de serviço nas 

fileiras poderia criar condições para o levantamento de uma carreira 

profissional, podendo constituir-se, deste modo, como um incentivo de 

especial significado para o recrutamento de voluntários.  

A estabilidade conferida por esta modalidade, afirmam, garantiria um fluxo 

suficiente de candidatos, para as necessidades das FFAA, em permanência, 

no âmbito dos efetivos. 
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Contudo, algumas interrogações obrigam a um especial cuidado na análise 

desta modalidade, começando por se considerar que o conjunto de 

especialidades militares com correspondência no mercado de trabalho civil é 

deveras limitado, reduzindo drasticamente as possibilidades de reutilização 

laboral dos militares, quando fora das fileiras.  

Deste modo, poderá fazer pouco ou nenhum sentido, aumentar a 

permanência nas fileiras, uma vez que essa situação não melhoraria a 

capacidade dos militares na procura de emprego, quando finalizassem o seu 

contrato com as FFAA, logo, continuando a manter como muito reduzida a 

expectativa de ocupação profissional, à saída.   

Por outro lado, sendo o fator idade uma realidade incontornável, questiona-

se que tipo de atividade, nas fileiras, poderia ser compatível, à medida que 

os militares fossem ficando mais velhos.  Seguramente, que as atividades 

operacionais, de combate e de apoio de combate se tornariam 

progressivamente incompatíveis, restando algumas atividades relacionadas 

com as áreas de apoio de serviços, para as quais, no entanto, o contingente 

disponível se tornaria gradualmente excedentário.  

Procurando, então, uma solução de progressão de carreira, que pudesse 

oferecer algum nível de resposta, embora sempre marginal, em termos de 

números, semelhante alternativa continuaria a deixar de fora uma larga 

maioria de militares.  

Restaria, então, ”devolver” o contingente excedentário ao exterior, com 

idades entre os 40/50 anos, sem formação adequada ao mercado de trabalho 

civil, e provavelmente com encargos familiares de alguma relevância.  

Ou seja, estar-se-ia perante pessoas demasiado velhas para serem soldados, 

desprovidas de habilitações para a vida civil, bem como dificilmente 

“reconfiguráveis” para outras atividades profissionais, contudo demasiado 

novas para poderem contar com o apoio da Segurança Social, configurando, 

assim uma situação de “tempestade perfeita”, que obrigaria a uma atenta e 

cuidadosa ponderação.   

 Tendo em consideração que a prestação de SM assenta nos valores da 

cidadania, será legítimo valorizar, como critério de escolha do modelo 

a seguir, uma ótica de custo/eficácia.   

Em relação a esta questão, é reconhecido, atualmente, que a implementação 

de modelos baseados no SM não se refletiu em poupanças nos orçamentos 

de estado dos países em que foram adotados, e que, pese embora o número 

de efetivos fosse mais reduzido, os custos diretos e indiretos decorrentes do 

modelo, apresentaram-se, sempre, significativamente, mais elevados, 

desmontando, deste modo, a falácia económica associada aos custos 

associados aos modelos de conscrição.  
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Conquanto, em sociedades em que as respetivas economias apresentam uma 

taxa de desemprego muito baixa, ou em economias de pleno emprego, esta 

desvantagem poderá tender a atenuar-se, por razão dos custos de 

oportunidade inerentes aos modelos de conscrição, resultantes da potencial 

ausência do universo de conscritos dos locais de trabalho.  

Por outro lado, quanto à avaliação da eficácia, a opção pelo modelo a seguir 

deverá, sempre, decorrer de entre duas interrogações:  

 Qual a duração temporal a instituir para um modelo de serviço nacional 

e obrigatório?  

 Qual é a política a seguir pelo Estado sobre a questão da projeção de 

Forças para o exterior, ou seja, como encara a questão de ter FFAA de 

carácter expedicionário, sabendo que os modelos de conscrição 

dificultam o recurso à intervenção das FFAA, no contexto internacional, 

tendendo, deste modo, a dificultar a militarização da política externa 

do Estado.   

Naturalmente, quanto mais reduzido for o tempo fixado para a 

permanência nas fileiras, e menor a apetência para a intervenção das 

FFAA no exterior, maior poderá ser a inclinação para um modelo de 

Serviço Militar Nacional.  

 Decorrente da questão anterior, importa conhecer qual será a vontade 

política do Estado, e/ou a capacidade financeira do País, para 

implementar um modelo de prestação de serviço militar que possa dar 

resposta às necessidades das FFAA, no sentido do integral cumprimento 

para o quadro de missões que lhes for designado.  

A devida sustentação financeira do aparelho militar constitui-se como fator 

indispensável para o efetivo cumprimento dos objetivos da política de DN.  

Esta realidade obriga o Estado a ter na devida conta o quadro global de 

encargos com as FFAA, nomeadamente os relativos às rúbricas do pessoal, 

do equipamento, do armamento e das infraestruturas.  

Por outro lado, haverá que ter em conta a obrigatoriedade do Estado em 

respeitar a aproximação do nível da despesa, na área da DN, das metas 

definidas pela OTAN, desde a cimeira de Cardiff, fixadas em 2% do PIB dos 

países membros.   

Somente, desta forma, se poderá considerar que o País possa dispor de FFAA 

credíveis para o cumprimento das missões constitucionalmente atribuídas, a 

par das responsabilidades que assume deter, no quadro das alianças 

internacionais de defesa e de segurança de que faz parte.  
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A evidência desta realidade, deverá conduzir, necessariamente, a um 

aprofundado exercício de reflexão sobre qual a capacidade financeira que o 

País possa deter, ou que esteja disponível para encontrar, face ao quadro das 

exigências enunciadas, impondo-se um conjunto de fatores, que importa 

considerar:   

 o reconhecido quadro das dificuldades estruturais que, do passado, o 

País enfrenta, aliadas que se encontram, agora, a uma grave crise 

sanitária, com pronunciados reflexos a nível social e económico, no 

futuro próximo;  

 o endémico crescimento económico, já decorrente das últimas 

décadas, em paralelo com a persistência de um stock de dívida pública 

muito elevado, sendo a terceira economia da UE com maior peso desta 

rúbrica no PIB nacional; 

 o reduzido padrão de desenvolvimento industrial, onde se destaca a 

inexistência de uma indústria de defesa, obrigando à importação de 

equipamento e armamento do exterior, com o consequente impacto 

negativo na balança de pagamentos.   

Da consideração destes fatores, entre outros, deveria a decisão política 

ponderar sobre qual a política de DN a perseguir, e qual a organização de 

FFAA a assegurar, sendo de capital importância, neste sentido, ponderar 

sobre qual o modelo de prestação de SM a adotar, face aos exíguos recursos 

de que o País dispõe.  

 Tendo em vista garantir a disponibilidade de uma Reserva de 

Recrutamento (RR), que permita o crescimento de Forças, quando 

necessário (em estado de crise ou guerra), qual deverá ser o modelo 

de prestação de SM mais adequado.   

Sobre esta questão, é reconhecido que o modelo de conscrição parece ser 

aquele que, pelo carácter de universalidade, melhor garantirá uma RR 

credível, sem, no entanto, deixar de se considerar a possibilidade de um 

sistema baseado no voluntariado conseguir um efeito aproximado, desde que 

o seu enquadramento legal preveja a respetiva operacionalização, e que a 

vontade política seja determinante na sua implementação.  

De relevar que neste domínio, em Portugal, passados mais de vinte anos 

sobre o final do SMO, o mecanismo de convocação da RR nunca foi acionado, 

mantendo o seu carácter de recrutamento excecional, ao contrário do que se 

verificava anteriormente, quando o sistema de convocação e de mobilização 

estava consolidado, e era testado de forma regular.  
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Durante este período, verificaram-se significativas modificações no panorama 

geopolítico mundial, que tornaram indispensável estabelecer mecanismos 

capazes de garantir um processo de mobilização, em tempo oportuno, de 

forma que o País fosse capaz de assegurar, com a exigência devida, a sua 

quota-parte no esforço conjunto das Forças reunidas, no âmbito das Alianças 

em que está comprometido, facto que, na realidade, nunca aconteceu.  

 A prestação de um Serviço Militar Nacional pode/deve incluir uma 

componente de serviço cívico, orientada para uma componente não 

armada.  

Sobre esta questão, importaria considerar que num modelo com uma 

componente armada e outra não armada, poderia ser tendencialmente 

expectável que esta última pudesse vir a constituir-se como uma opção 

preferencial, da parte do universo recrutável, sobre a primeira.  

Por outro lado, é reconhecido que os portugueses vêm atribuindo uma 

progressiva relevância às tarefas não militares que as FFAA desenvolvem, no 

âmbito das solicitações que, de uma forma recorrente, lhes vêm sendo 

presentes, sendo a hipótese das FFAA se dedicarem, exclusivamente, à sua 

preparação para os conflitos armados, vistas com relativa aceitação.   

Neste sentido, seria previsível que, para os jovens cidadãos, uma componente 

não armada do SM, viesse a assumir, muito provavelmente, uma opção mais 

útil, menos exigente e, eventualmente, mais favorável a um futuro 

profissional mais promissor, após cumprimento do serviço, podendo esta 

opção transformar-se na regra, e o SM armado na exceção.  

 Numa opção que o País tomasse, no caminho de um modelo exclusivo 

de SM voluntário, temporário ou de longa duração (profissional), faria 

sentido equacionar a aceitação de candidatos de nacionalidade 

estrangeira para a prestação de serviço, como já acontece nalguns 

países da Europa, casos da Espanha e da Bélgica.  

 No mesmo modo, a possibilidade de poderem integrar as FFAA, como 

garantia de trade off na aquisição de nacionalidade ou de outros 

mecanismos que fizessem sentido para as respectivas aspirações de 

integração nacional, poderia ser considerada, em condições muito 

particulares.  

Hoje, é amplamente reconhecido o gap demográfico que se faz sentir, de 

forma continuada, no nosso País, um tanto à semelhança do que se passa no 

mundo ocidental. Por outro lado, assiste-se a uma crescente pressão por 

parte dos migrantes provenientes de outras regiões para entrarem no espaço 

europeu.   
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Neste sentido, a aceitação de candidaturas por parte de cidadãos 

provenientes dos PALOPS poderia/deveria ser considerada como uma 

hipótese, face à proximidade histórica e cultural das populações destes 

países?  

 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

Pela revisão constitucional de 1999, a prestação de serviço militar obrigatório 

foi desconstitucionalizada, em tempo de paz, rompendo com uma instituição 

datada de 1911, na 1ª República. 

Como consequência, um novo modelo de prestação de serviço foi adotado 

através de um regime de voluntariado e contrato, sem o mesmo nunca ter 

conseguido, no entanto, demonstrar a sua eficácia para garantir o número de 

efetivos suficientes para o normal funcionamento das Forças Armadas (FA), 

realidade fortemente acentuada nos últimos anos, tendo vindo, mesmo, a 

comprometer o integral cumprimento do quadro das missões constitucionais 

que lhes estão cometidas. 

Entretanto, tem vindo a assistir-se a significativas modificações nos quadros 

geopolíticos e estratégicos mundiais, que deram lugar a novas perceções de 

equilíbrio e segurança, e que têm obrigado, por sua vez, a uma reflexão 

aprofundada sobre que modelos a seguir no recrutamento e na prestação de 

serviço na componente armada dos espaços políticos e das nações soberanas. 

Nesse sentido, vários Países têm abandonando modelos de voluntariado e de 

profissionalismo, que anteriormente tinham adotado, recuperando modelos 

de conscrição, enquanto outros vêm discutindo e analisado quais as políticas 

mais adequadas a seguir, neste âmbito. 

Em sentido contrário, têm seguido os diferentes governos, em Portugal, 

pugnando pelo alheamento desta matéria nas suas agendas políticas, e desta 

forma inviabilizando uma discussão pública, que pudesse proporcionar um 

debate suficientemente alargado e esclarecedor dum assunto que nunca foi 

presente, com adequada clareza à sociedade, limitando-se a ser objeto de 

meras táticas partidárias, ao longo de todo o tempo. 

No quadro daquele debate, faria sentido colocar a questão sobre se a 

prestação de um serviço militar nacional se deveria considerar ou não como 

um modelo a avaliar, pelo carácter de cidadania que conferiria, naturalmente, 

aos cidadãos, como um direito e um dever, e, deste modo, poder ser 

interiorizado pela consciência cívica da sociedade. 
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Somente com um debate desta natureza, poderá a sociedade 

consciencializar-se da importância que esta matéria encerra para a Nação e 

para os Portugueses, e permitir, assim, ao poder político adotar um modelo 

de prestação de serviço militar que melhor se possa adequar às necessidades 

do País e das FFAA, para cumprimento das missões constitucionais, bem 

como daquelas a que Portugal está obrigado, por força dos compromissos e 

alianças internacionais em que se insere. 

Contudo, a ausência de empenhamento por parte dos partidos políticos sobre 

esta questão teria de ser substantivamente alterada, de forma que se 

pudessem obter decisões consensuais sobre a matéria, possibilitando a 

implementação de políticas de prestação de serviço militar, que 

proporcionassem opções que tivessem em conta os interesses permanentes 

do País, a sua cultura e territorialidade, e não modelos estrangeiros, que 

quase sempre nada têm a ver com a realidade nacional. 

 

 

 

 

 

 

*** * *** 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: Serviço Militar em Portugal. Enquadramento normativo.    
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 ANEXO I  

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 

(SERVIÇO MILITAR) 

• O artigo 275.º n.º 2 da CRP tem a seguinte redação: 

As Forças Armadas compõem-se exclusivamente de cidadãos 

portugueses e a sua organização é única para todo o território 

nacional.   

Isto, porque o artigo 185.º - 1, da lei constitucional n.º 1/97 (4ª revisão 

constitucional), eliminou nesse artigo 275.º n.º 2 da CRP a expressão 

“baseia-se no serviço militar obrigatório”.  

Assim, esta revisão constitucional desconstitucionalizou a prestação do 

serviço militar obrigatório. Isto é, as formas de prestação do serviço militar 

passaram a ficar sujeitas à legislação ordinária, da AR e do Governo, quer em 

tempo de paz, quer em tempo de guerra.  

Por outras palavras, a definição dos termos de prestação do serviço militar 

deixou de ter dignidade constitucional, porque o legislador constitucional 

passou essas competências para o legislador ordinário.  

• O artigo nº 276.º n.º 1 da CRP, após a mesma revisão constitucional, 

passou a preceituar o seguinte: 

A defesa da Pátria é direito e dever fundamental de todos os 

portugueses. Do antecedente tinha a seguinte redação: - A 

defesa da Pátria é dever fundamental de todos os portugueses.  

• O artigo 276.º nº 2 da CRP, passou a estatuir o seguinte: 

O serviço militar é regulado por lei, que fixa as formas, a 

natureza voluntária ou obrigatória, a duração e o conteúdo da 

respectiva prestação. No antecedente tinha a seguinte 

redacção:  

O serviço militar é obrigatório, nos termos e pelo período que a lei 

prescrever.  
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ANEXO II 

 

LEI DO SERVIÇO MILITAR LEI n.º 174/99, DE 21SET 

(Alterada pela Lei Orgânica 1/2008, de 6 MAI) 

Artigo 1.º 

1. A defesa da Pátria é direito e dever fundamental de todos os 

portugueses.  

..................................................................................................... 

4. Em tempo de paz, o serviço militar baseia-se no voluntariado.  

5. O disposto no número anterior não prejudica as obrigações dos cidadãos 

portugueses inerentes ao recrutamento militar e ao serviço efectivo 

decorrente de convocação ou de mobilização, nos termos estatuídos na 

presente lei. 

6. O período de sujeição dos cidadãos portugueses a obrigações militares, 

nos termos do número anterior, decorre entre o primeiro dia do ano em 

que completam 18 anos de idade e o último dia do ano em que 

completam 35 anos de idade.  

Artigo 2.º 

O serviço militar abrange as seguintes situações:  

a) Serviço efectivo;  

b) Reserva de recrutamento;  

c) Reserva de disponibilidade.  

Artigo 3.º 

1. Serviço efectivo, entendido como contributo para a defesa da Pátria, é 

a situação dos cidadãos enquanto permanecem ao serviço das Forças 

Armadas.  

2. O serviço efectivo abrange:  

a) Serviço efectivo nos quadros permanentes;  

b) Serviço efectivo em regime de contrato;  

c) Serviço efectivo em regime de voluntariado;  

d) Serviço efectivo decorrente de convocação ou mobilização.  

3. O serviço efectivo nos quadros permanentes corresponde à prestação 

de serviço pelos cidadãos que, tendo ingressado voluntariamente na 

carreira militar, se encontrem vinculados às Forças Armadas com carácter 

de permanência.  
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4. O serviço efectivo em regime de contrato corresponde à prestação de 

serviço militar voluntário por parte dos cidadãos durante um período de 

tempo limitado, com vista à satisfação das necessidades das Forças 

Armadas ou ao seu eventual ingresso nos quadros permanentes.  

5. O serviço efectivo em regime de voluntariado corresponde à assunção 

voluntária de um vínculo às Forças Armadas por um período de 12 meses, 

incluindo o período de instrução, findo o qual o militar pode ingressar no 

serviço efectivo em regime de contrato.  

6. O serviço efectivo decorrente de convocação ou mobilização 

compreende o serviço militar prestado na sequência do recrutamento 

excepcional, nos termos previstos na presente lei.  

….......................................................................................................  

Artigo 4.º 

A reserva de recrutamento é constituída pelos cidadãos portugueses dos 

18 aos 35 anos de idade, que, não tendo prestado serviço efectivo nas fileiras, 

podem ser objecto de recrutamento excepcional, em termos a 

regulamentar.  

Artigo 5.º 

1. A reserva de disponibilidade é constituída pelos cidadãos portugueses 

que cessaram a prestação de serviço militar até à idade limite dos deveres 

mlitares.  

2. A reserva de disponibilidade destina-se a permitir o aumento dos efectivos 

das Forças Armadas até aos quantitativos tidos por adequados.  

3. A situação de reserva de disponibilidade, para efeito de convocação, 

abrange o período de seis anos subsequente ao termo do serviço efectivo, 

sem prejuízo do limite de idade previsto no n.º 1.  

…...................................................................................................... 
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Artigo 11.º 

1. É instituído o Dia da Defesa Nacional que visa sensibilizar os jovens para 

a temática da defesa nacional e divulgar o papel das Forças Armadas, a 

quem incumbe a defesa militar da República.  

…....................................................................................................... 

Artigo 18.º 

Recrutamento excepcional. 

Os cidadãos nas situações de reserva de recrutamento e de reserva de 

disponibilidade podem excepcionalmente ser chamados a cumprir serviço 

efectivo nas seguintes modalidades:  

a) Convocação;  

b) Mobilização.  

…….................................................................................................. 

Artigo 28.º 

Duração do serviço efectivo. 

1. O serviço efectivo em regime de contrato tem a duração mínima de dois 

anos e a máxima de seis anos. [...]  

c) Podem ser criados, por decreto-lei, regimes de contrato com a duração 

máxima até 20 anos para situações funcionais cujo grau de formação e 

treino, tipo de habilitações académicas e exigências técnicas tornem 

desejável uma garantia de prestação de serviço mais prolongada.  

….................................................................................................. 

Artigo 31.º 

O serviço efectivo em regime de voluntariado tem a duração de 12 meses, 

incluída a instrução militar.  

Artigo 32.º 

1. Os cidadãos no regime de voluntariado poderão, após o termo do 

respectivo período de prestação de serviço, requerer a sua permanência 

no serviço efectivo, em regime de contrato.  

……................................................................................................. 
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Artigo 34.º 

Serviço efectivo por convocação. 

1. Os cidadãos que se encontrem na situação de reserva de recrutamento 

podem ser convocados para prestação de serviço efectivo com uma 

antecedência mínima de 60 dias, nos casos em que a satisfação das 

necessidades fundamentais das Forças Armadas seja afectada ou 

prejudicada a prossecução dos objectivos permanentes da política de 

defesa nacional, por períodos de 4 meses prorrogáveis até ao máximo 

de 12 meses.  

2. A convocação prevista no número anterior é proposta pelo Ministro da 

Defesa Nacional, assumirá a forma de decreto-lei, fixará os efectivos e 

a duração do serviço militar, discriminará os objectivos, ouvido o Conselho 

de Chefes de Estado-Maior, e entrará em vigor 30 dias após a sua 

publicação. 

..................................................................................................... 

5. Os efectivos mínimos serão definidos pelo Ministro da Defesa Nacional, 

ouvido o Conselho Superior Militar, sendo preferencialmente chamados, 

por ordem de prioridades:  

a) Os cidadãos que hajam injustificadamente faltado ao cumprimento de 

deveres militares;  

b) Os cidadãos a partir do ano em que completem 19 anos de idade, 

de acordo com critério de afectação por ordem sucessiva de faixas 

etárias;  

c) De entre os cidadãos referidos na alínea anterior, os que não forem 

casados.  

6. Os cidadãos que se encontrem na situação de reserva de 

disponibilidade podem ser convocados para prestação de serviço 

efectivo, nas seguintes condições:  

a) Com uma antecedência mínima de 60 dias, por portaria do Ministro 

da Defesa Nacional, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, 

por período ou períodos na totalidade não superiores a dois meses, 

enquanto durarem os deveres militares, para efeitos de reciclagem, 

treino, exercícios ou manobras militares;  

b) Por decreto do Governo, mediante proposta do Ministro da Defesa 

Nacional, ouvido o Conselho Superior Militar, em caso de perigo de 

guerra ou de agressão iminente ou efectiva por forças 

estrangeiras, enquanto se mantiverem estas situações e não for 

decretada a mobilização militar, até à totalidade da reserva de 

disponibilidade.  



 As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

 

209 

Artigo 36.º 

Serviço efectivo por mobilização 

Os cidadãos nas situações de reserva de recrutamento e de disponibilidade 

podem ser mobilizados para prestarem serviço militar efectivo nas Forças 

Armadas em casos de excepção ou de guerra, nos termos previstos em 

lei da Assembleia da República.  

…........................................................................................................ 

Artigo 40.º 

Isenção de deveres militares. 

Para os cidadãos sujeitos por lei à prestação do serviço militar constitui 

motivo de isenção do cumprimento de deveres militares serem reconhecidos 

como objectores de consciência, nos termos da respectiva legislação.  

…....................................................................................................... 

Lei Orgânica n.º 1/2008, DE 6 DE MAIO 

 Primeira alteração à Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei n.º 174/99, 

de 21set.  

Artigo 1.º 

Os artigos 8.º e 58.º da Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei n.º 174/99, 

de 21 de Setembro, passam a ter a seguinte redacção:  

Artigo 8.º 

1. O recenseamento militar tem por finalidade obter a informação de 

todos os cidadãos que atingem, em cada ano, a idade do início das 

obrigações militares.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o Ministério da Defesa 

Nacional obtém a informação necessária relativa aos cidadãos durante o 

período em que se encontram sujeitos aos deveres militares previstos 

na presente lei, bem como outras acções necessárias ao recenseamento 

militar, em termos a estabelecer no regulamento da presente lei.  

3. (Revogado.)  

Artigo 58.º 

1. O não cumprimento do dever de comparência ao Dia da Defesa Nacional, 

previsto no artigo 11.º e na alínea b) do artigo 57.º da presente lei, 

constitui contra-ordenação punível com coima de montante a fixar no 

regulamento da presente lei, sem prejuízo da imediata sujeição pelo 

infractor ao disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 34.º, bem como às 

restrições para o exercício de funções públicas. 

……................................................................................................. 
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ANEXO III  

 

 

REGULAMENTO DA LEI DO SERVIÇO MILITAR 

Decreto-Lei n.º 289/2000 de 14nov 

(A Lei do Serviço Militar foi aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21set) 

PREÂMBULO 

A Lei do Serviço Militar (LSM), aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de 

Setembro, vem, na sequência da 4.ª revisão constitucional, estabelecer a 

transição do sistema de conscrição para um novo regime de prestação de 

serviço militar baseado, em tempo de paz, no voluntariado.  

.....................................................................................................…..  

O modelo de conscrição não se revela o mais adequado neste contexto 

internacional e tem vindo a ser posto em causa na generalidade dos 

Estados membros da União Europeia, abrindo caminho à evolução para 

formas profissionalizadas do serviço militar, pelo recurso em tempo de paz a 

pessoal que se voluntarie para a prestação de serviço por um período limitado 

de tempo.  

....................................................................................................…..  

Homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres militares.  

...................................................................................................…..  

ARTICULADO 

Artigo 1.º 

Objecto 

1. O presente Regulamento estabelece as normas de aplicação da Lei do 

Serviço Militar (LSM), definindo as regras e procedimentos a adoptar em 

sede de recrutamento para prestação de serviço militar efectivo.  

2. Os cidadãos de ambos os sexos têm os mesmos deveres militares e 

exercem-nos nos termos do presente Regulamento.  

Artigo 2.º 

Entidades intervenientes no recrutamento militar 

1. No recrutamento militar intervêm:  
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a) A Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar (DGPRM), a quem 

incumbe o planeamento, direcção e coordenação do processo de 

recrutamento militar; 

b) Os ramos das Forças Armadas, através dos respectivos órgãos de 

recrutamento e demais órgãos e serviços competentes, a quem 

incumbe colaborar no planeamento e executar, no seu âmbito, o 

recrutamento militar.  

2. São ainda chamadas a participar no processo de recrutamento militar as 

entidades públicas cuja intervenção se mostre necessária:  

a) Conservatórias do registo civil;  

b) Conservatória dos Registos Centrais;  

c) Autarquias locais;  

d) Postos consulares;  

e) Serviços de identificação civil;  

f) Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência;  

g) Administrações regionais de saúde;  

h) Estabelecimentos prisionais;  

i) Estabelecimentos de ensino;  

j) Instituto do Emprego e Formação Profissional;  

l)   Instituto Português da Juventude.  

Artigo 3.º 

Competências da DGPRM 

À DGPRM compete: 

a) Planear a política de recrutamento de efectivos militares  

necessários às Forças Armadas;  

b) Estudar e emitir parecer sobre a proposta de quantitativos de  

pessoal militar a incorporar nas Forças Armadas;  

c) Dirigir e coordenar o processo de recenseamento militar; 

..................................................................................................…..  
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Artigo 20.º 

Dia da Defesa Nacional 

1. O Dia da Defesa Nacional ocorre nas unidades militares dos três ramos 

das Forças Armadas, na rede escolar de ensino e noutros equipamentos 

públicos com condições para o efeito, em data e demais condições a fixar 

por despacho conjunto dos Ministros da Defesa Nacional e das 

correspondentes tutelas. 

2. A convocação para comparência ao Dia da Defesa Nacional é efectuada 

por edital, a afixar, durante o mês de Maio, nas câmaras municipais, 

juntas de freguesia, estabelecimentos de ensino, órgãos de recrutamento 

dos ramos e postos consulares, nele devendo constar os cidadãos 

abrangidos, os locais e dia e hora em que estes devem efectuar a sua 

apresentação. 

3. Os locais e a data de realização do Dia da Defesa Nacional devem ser 

objecto de divulgação tempestiva através dos órgãos de comunicação 

social de expressão nacional e regional, daqueles que prestam serviço 

público e de outros processos de divulgação adequados. …..  

  

Artigo 80.º 

Contra-ordenações 

1. Os cidadãos que não cumpram os deveres de recenseamento e de 

comparência ao Dia da Defesa Nacional previstos nos artigos 8.º e 11.º e 

nas alíneas c) e d) do artigo 57.º da LSM são punidos com coima de 

50000$00 a 250000$00.  

2. Os cidadãos que não cumpram os deveres previstos nas alíneas c) e d) 

do artigo 57.º da LSM são punidos com coima de 20000$00 a 100000$00.  

3. A aplicação das coimas previstas no presente artigo compete ao chefe do 

estado-maior do ramo que tenha jurisdição sobre o infractor.  

4. O produto das coimas aplicadas no cumprimento deste diploma reverte 

em 60% para os cofres do Estado e em 40% para o ramo com jurisdição 

sobre o infractor.  

  

... /// ... 
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 ANEXO IV 

 

Alteração do regime de contrato especial para prestação de serviço 

militar 

Decreto-lei nº 75/2018, de 11 OUT 

PREÂMBULO 

O XXI Governo Constitucional assumiu no seu programa o propósito de adotar 

as medidas necessárias ao reconhecimento da especificidade do exercício de 

funções na área da Defesa Nacional, designadamente concretizando o 

regime do contrato de média duração para situações funcionais cujo 

grau de formação e treino, tipo de habilitações académicas e 

exigências técnicas tornem desejável uma garantia de prestação de serviço 

mais prolongada.  

A Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de Setembro, 

alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2008, de 6 de maio, bem como o 

Regulamento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

289/2000, de 14 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 52/2009, de 2 

de Março, implementaram um modelo de recrutamento assente na 

prestação voluntária do serviço militar, onde o serviço conscricional, ou 

de recrutamento obrigatório, passou a revestir natureza excecional 

…........................................................................................................  

O Decreto-Lei n.º 130/2010, de 14 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 147/2015, de 3 de agosto, criou o Regime de Contrato Especial (RCE) 

para prestação de serviço militar com uma duração máxima de 18 

anos, para três situações funcionais muito específicas: medicina, pilotagem 

de aeronaves e assistência religiosa.   

......................................................................................................…. 

O presente decreto-lei alarga o RCE a outras situações funcionais que 

também obriguem a um maior grau de formação e treino …. o que será 

estabelecido por despacho do membro do Governo responsável pela 

área da defesa nacional, sob proposta do Chefe do Estado-Maior do 

respectivo ramo …  

…....................................................................................................... 
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O ingresso processa-se mediante concurso, de entre cidadãos nas situações 

de reserva de recrutamento e de disponibilidade, bem como de entre militares 

que se encontrem a prestar serviço efectivo em RV ou RC …  

…........................................................................................................ 

Implica que se ajuste o correspondente regime de incentivos, de forma 

a assegurar a sua atractividade num contexto em que as Forças Armadas 

concorrem no mercado de trabalho com outros agentes económicos, pelo 

que, em diploma autónomo, é aprovado novo Regulamento de Incentivos à 

Prestação de Serviço Militar 

......................................................................................................….  

Potencia a formação profissional no seio das Forças Armadas, 

constituindo esta um dos principais pilares da sustentabilidade do modelo de 

profissionalização do Serviço Militar, garantindo a transferibilidade para o 

mercado de trabalho das qualificações e competências adquiridas em RCE, 

uma vez finda a prestação de serviço efetivo.  

ARTICULADO 

 …….................................................................................................... 

Artigo 3.º, 

1. O quantitativo máximo dos efectivos para cada ramo das Forças 

Armadas para prestação de serviço em RCE é definido no decreto-lei que 

fixa anualmente os efetivos das Forças Armadas, sem prejuízo do 

disposto no número seguinte […]  

Artigo 4.º, 

1. O RCE tem a duração máxima de 18 anos …. nele se incluindo o tempo 

de serviço prestado anteriormente em RV e RC.  

Artigo 6.º, 

1. A candidatura ao RCE processa-se mediante abertura de concurso, de 

entre os militares na efectividade de serviço em RV ou RC e de entre os 

cidadãos nas situações de reserva de recrutamento e de disponibilidade, 

desde que preenchidas as condições de admissão [...] 

.......................................................................................................…. 

[...] o contrato é renovado automaticamente por períodos bienais até à 

duração máxima do contrato que tenha sido definida.  

 …....................................................................................................... 
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ANEXO V 

Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos 

Diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado. 

Decreto-lei 76/2018, de 11 OUT 

PREÂMBULO 

O modelo organizacional das Forças Armadas assenta num quadro 

permanente de militares, mas também num contingente de contratados e 

voluntários, o que obriga a assegurar a obtenção de recursos humanos 

para os regimes de voluntariado e de contrato, promover a sua 

permanência nas fileiras e apoiar o seu processo de transição para o mercado 

de trabalho após a prestação do serviço militar.  

A profissionalização do serviço militar encontra-se numa fase de 

consolidação, para a qual o Regulamento de Incentivos à Prestação de 

Serviço Militar nos Regimes de Contrato e de Voluntariado, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de Dezembro […] tem contribuído de 

forma decisiva.   

.....................................................................................................….. 

[...] há necessidade de proceder à sua renovação, não só para fazer face 

às alterações legislativas …. como para responder a novas realidades e 

necessidades do país e das Forças Armadas, por forma a assegurar a 

manutenção do atual modelo serviço militar assente no voluntariado.  

A opção pelo serviço militar destina-se, sobretudo, a uma faixa etária jovem, 

representando uma oportunidade para alguns jovens iniciarem um percurso 

de vida que se pretende profissionalizante e qualificante. Assim, é na linha 

de apoio à qualificação e à empregabilidade que o novo regulamento 

assenta os seus pressupostos básicos, garantindo aos jovens que 

escolham as Forças Armadas, não só uma oferta de emprego, como também 

um percurso profissionalizante …. potenciando uma transição eficaz e 

eficiente […] para o mercado de trabalho.  

Numa perspectiva mais institucional, pugnando pelo aumento da 

atractividade da profissão militar, pretende-se valorizar o recrutamento 

normal como fase inicial de uma possível carreira, fomentando-se através 

deste o acesso aos quadros permanentes das Forças Armadas, às 

diferentes carreiras das forças de segurança e dos órgãos de polícia, 

onde a experiência militar deverá constituir um factor diferenciador […]  

......................................................................................................... 
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[...] os incentivos previstos neste novo articulado distribuem-se por quatro 

áreas basilares: apoio à obtenção de qualificações escolares e profissionais; 

apoios financeiros e materiais; apoio à inserção no mercado de trabalho; e 

apoio social e familiar … instrumento que potencie a transição dos militares 

para a vida civil […] prevendo incentivos à natalidade e à família no acesso 

à rede educativa pré-escolar [….] alargar a oferta educativa [….]  

  

ARTICULADO 

Artigo 1.º 

É aprovado o Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço 

Militar nos Diferentes Regimes de Contrato e no Regime de 

Voluntariado, anexo ao presente decreto-lei e do qual faz parte integrante.  

Artigo 2.º 

Programas de apoio à contratação de cidadãos que tenham prestado serviço 

militar …. são implementados no prazo de 180 dias a contar da data de 

entrada em vigor do presente decreto-lei.  

Artigo 3.º 

É revogado o Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de dezembro, na sua 

redacção atual.  

  

  

    

  

 

 

 

... /// ... 

  



 As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

 

217 

ANEXO VI 

 

Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos 

Diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado 

 

Artigo 1.º 

O presente regulamento estabelece o regime de atribuição de 

incentivos aos cidadãos que prestem ou tenham prestado serviço militar nos 

regimes de contrato (RC), de contrato especial (RCE) ou de voluntariado (RV) 

….......................................................................................................  

Artigo 2.º 

O presente regulamento prevê os seguintes tipos de apoios:  

a) Apoios à obtenção de qualificações escolares e profissionais;  

b) Apoios financeiros e materiais;  

c) Apoios à inserção no mercado de trabalho;  

d) Apoios sociais e familiares.  

..........................................................................................................  

Artigo 5.º 

Contingentação de vagas nos cursos do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, I. P. […]  

Artigo 10.º 

......................................................................................................…. 

[...] desenvolvimento de programas de orientação e de apoio ao estudo 

dos militares em RC, RCE ou RV […]  

Artigo 14.º 

Contingentação de vagas de acesso ao ensino superior público ….  

Artigo 17.º 

A remuneração é equiparada aos níveis remuneratórios dos postos 

correspondentes dos quadros permanentes […]  

Artigo 18.º 

....................................................................................................…. 
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[...] têm direito, após o termo da prestação de serviço, ao pagamento de uma 

prestação pecuniária correspondente a um duodécimo da remuneração 

anual por cada ano completo de serviço […]  

 

Artigo 19.º 

......................................................................................................…. 

[...] durante o período de instrução militar, têm direito a fardamento, 

alojamento e alimentação gratuitos. Após o período de instrução militar 

[…] mantêm o direito nos termos previstos para os militares dos quadros 

permanentes.  

3 – […] têm direito à redução nas tarifas dos transportes coletivos em 

igualdade de condições com os alunos dos estabelecimentos de ensino 

militares ou com os militares dos quadros permanentes.  

Artigo 20.º 

Finda prestação de serviço …. têm direito às prestações de desemprego 

nos termos estabelecidos na lei […]  

Artigo 21.º 

Apoio à criação do próprio emprego ou empresa ….  

Artigo 22.º 

Apoios à contratação […]   

Artigo 23.º 

[…] indústrias de defesa […] ocupação de postos de trabalho …. 

preferencialmente […]  

Artigo 24.º 

Acesso a emprego público …. têm direito a candidatar-se aos 

procedimentos concursais comuns reservados a quem seja titular de uma 

relação jurídica de emprego público ….  

Artigo 25.º 

[….] um contingente mínimo de 35 % do número total de vagas de admissão 

no conjunto dos concursos para ingresso nos quadros permanentes dos 

ramos das Forças Armadas.  

Artigo 26.º 

Admissão aos quadros permanentes das forças e serviços de 

segurança, órgãos de polícia e bombeiros profissionais …. beneficiam 

das seguintes percentagens de contingentes de vagas postas a concurso:  

a) 30 % para ingresso na categoria de oficiais da GNR;  

b) 30 % para o pessoal militarizado da Polícia Marítima; 
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.......................................................................................................... 

 

Artigo 28.º 

.......................................................................................................…. 

[...] têm direito a assistência médica, medicamentosa, hospitalar e de 

meios auxiliares de diagnóstico, […]  

Artigo 29.º 

Encargos no âmbito do subsistema de proteção familiar e à parentalidade 

[…]  

Artigo 30.º 

Apoios aos agregados familiares com crianças em idade pré-escolar 

.......................................................................................................… 

Artigo 31.º 

Acesso aos estabelecimentos militares de ensino …. dos menores a cargo 

de militares em RC, RCE ou RV […]   

Artigo 32.º 

[…] o tempo de serviço prestado em RC, RCE ou RV conta para efeitos de 

cálculo da data de aposentação ou reforma ….  

....................................................................................................…….  

  

 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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DOCUMENTO 5: 

O DECLÍNIO DO SISTEMA DE DEFESA NACIONAL E DAS FFAA 30 

- Reflexões - 

 

 

  

 
30 Este documento foi entregue ao Presidente da República e aos Presidentes, 

Secretários-Gerais e/ou Coordenadores de todos os Partidos Políticos, em 03 de 
janeiro de 2022. 
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INTRODUÇÃO 

Preocupados com os efeitos das mudanças que ocorrem em contexto 

internacional e nacional e com os problemas e ruturas que estão a emergir 

em diversos domínios, incluindo o da segurança e defesa, não podemos 

deixar de expressar a opinião de que é necessário: 

− Elaborar diagnósticos mais objetivos e realistas sobre a situação; 

− Proceder a interpretações que não olhem só ao presente, mas também 

para além dele de forma menos superficial e mais responsável; 

− Identificar as opções disponíveis, dentro de um nível de ambição 

equilibrado; 

− Adotar as medidas adequadas.  

Entendemos que, por razões de utilidade pragmática, devemos alertar para 

alguns impasses recentes e antigos (de anos ou mesmo de décadas) na área 

da defesa nacional (e que na prática têm constituído obstáculo a uma 

definição clara e consequente das respetivas políticas).   

Não obstante o peso dos problemas vindos do passado, consideramos que a 

atual crise na defesa nacional e nas Forças Armadas (FFAA) é muito diferente 

de todas as crises anteriormente conhecidas neste âmbito. Por isso, a sua 

superação vai exigir um ajustamento das respostas clássicas e o abandono 

de algumas formas de pensar e de agir. 

Nesse entendimento, afigura-se necessário considerar a renovação de 

algumas estruturas da defesa nacional, melhorar a colaboração entre setores, 

articular esferas de competência que estão desligadas entre si e funcionam 

em estádios de desenvolvimento diferentes, incrementar o saber específico, 

recorrer mais extensamente a modelos modernos de previsão, predição e 

tomada de decisão, entre outros aspetos.  

Refira-se que os ramos das FFAA estão na vanguarda da administração 

pública na formulação, operacionalização, controlo e coordenação de 

processos de gestão estratégica (culminando um processo iniciado em 2005). 

Esse progresso foi recentemente salientado pelo responsável pela elaboração 

da «Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 

2020-2030», e tem sido reconhecido a nível nacional e internacional. 
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Embora este texto exprima a nossa perspetiva sobre a situação, não exclui 

outras maneiras de pensar. Sempre entendemos que os problemas da defesa 

nacional só poderão ser ultrapassados através de uma ampla concertação de 

esforços e de pontos de vista, ocasionalmente menos evidentes, mas 

igualmente importantes. 

Optámos por organizar este texto em três partes: 

− A primeira traça um quadro geral da situação; 

− A segunda aborda novas formas de olhar a realidade; 

− A terceira retoma a reflexão sobre um conjunto de questões atuais 

que, se forem resolvidas, poderão melhorar a situação anómala em 

que se encontra a defesa nacional.  

QUADRO GERAL  

Antecedentes 

A partir de 2015, o Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) 

começou a debruçar-se sobre questões centrais da defesa nacional.  

Por esta via, analisaram-se diversos temas, isoladamente ou associados entre 

si, e recolheu-se informação que ajuda a compreender o que é atualmente a 

defesa nacional, e o que pode vir a ser no futuro (em função dos contextos, 

das circunstâncias, dos condicionalismos existentes e do que for decidido). 

Os documentos até agora produzidos pelo GREI têm procurado transmitir - 

com simplicidade, abrangência e a sistematização possível - ideias gerais 

sobre a defesa nacional no seu todo.  

A análise da situação 

O presente texto segue esse modelo. No essencial, tenta caraterizar a crise 

que se vive na defesa nacional, e muito particularmente nas FFAA que 

atualmente se encontram numa dimensão de pré-falência, desvalorizada e 

afetada por inúmeros problemas, por vezes mal identificados e 

insuficientemente compreendidos. 

Nesse sentido, analisaram-se as reformas, reestruturações, reorganizações e 

um considerável conjunto de medidas pontuais que o Ministério da Defesa 

Nacional, abreviadamente designado por MDN, promoveu.  

A intenção dessas iniciativas políticas (ditadas pelo princípio governativo da 

modernização) tem sido claro: racionalizar, adaptar, rentabilizar, equilibrar, 

otimizar, redimensionar, reduzir, integrar, reorganizar, reforçar, realinhar 

(para citar, como exemplo típico, alguns dos objetivos definidos numa 

resolução do Conselho de Ministros de 2013).  
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A repetição dessas ideias favoreceu durante algum tempo a imagem das 

políticas reformistas, mas não foi normalmente acompanhada por estudos 

(de profundidade proporcional à complexidade técnica dos assuntos), nem 

por dados quantitativos que justificassem as decisões tomadas. 

Em alguns casos, nem sequer ficou claro qual era a substância dos desígnios 

anunciados, nem como seriam realizados ou aplicados. E por isso não 

surpreende que os resultados tenham sido equívocos e geralmente 

dececionantes.  

Evitando entrar nas contradições e ambivalências que podemos encontrar 

nesses processos, examinámos, com maior utilidade, as pressuposições que 

os orientaram, as suas transições e contágios e os efeitos produzidos na 

continuidade ou rotura do sistema de defesa nacional, demasiadamente 

submetido a experiências voluntariosas de construção e de desconstrução.  

Apesar de os acontecimentos estarem a confirmar a quase totalidade do que 

dissemos anteriormente, é preciso voltar a refletir sobre alguns temas, à luz 

do que se conhece agora de forma mais concreta.  

Os desafios e a tipologia dos processos de decisão continuam basicamente a 

ser os mesmos: identificar as situações mais críticas; analisar as causas e 

consequências dos principais problemas; estabelecer prioridades e 

hierarquizar as questões implicadas; ponderar as soluções possíveis e 

escolher as mais adequadas, depois de avaliadas as vulnerabilidades e os 

riscos; atuar de acordo com as soluções preconizadas e tidas como mais 

aceitáveis.  

Não é novidade, mas as circunstâncias mudaram muito e os processos de 

decisão também.  

A rapidez das mudanças e a capacidade de resposta 

O número de questões que escapam à capacidade de controlo do Estado em 

matéria de defesa nacional não deixa de aumentar. 

A explicação reside no atraso com que a política de defesa nacional tem vindo 

a adaptar-se à dinâmica de aceleração do ambiente externo e à crescente 

complexidade e diversificação dos problemas emergentes. 

Este desfasamento e desadequação têm muito que ver com a dificuldade em 

criar novos instrumentos de governo para lidar com os contextos e a 

contingência do sistema da defesa nacional (ainda muito ligado a conceitos e 

modelos de funcionamento que foram concebidos para realidades diferentes 

das atuais). 
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A superação desta insuficiência requer, designadamente, novos meios de 

intervenção, superestruturas, competências, processos de decisão, 

perspetivas, experiências e inovações.  

E é preciso que as regras aplicadas à execução do Orçamento do Estado, das 

leis de programação militar (LPM) e das leis de programação de infraestruras 

militares (LPIM) não introduzam descontinuidades na execução de programas 

e processos, nem venham a provocar acréscimo de custos (diretos ou 

indiretos) ou maiores níveis de despesa. 

Deste modo, importa estar consciente dos atuais limites de ação do MDN, 

tendencialmente regressivos se nada for feito. 

Com alguma esperança na capacidade de autocorreção do Ministério, é 

conveniente ponderar se este deve adquirir novas competências 

especializadas, individuais e coletivas, e se devem ser adotados 

procedimentos e rotinas que permitam o seu aproveitamento integral.  

A oportunidade 

Em todas as mudanças, é necessário encontrar o tempo certo. Ou seja, o 

momento mais indicado para conjugar as necessidades, possibilidades, 

oportunidades e compromissos.  

Neste particular, importa salientar que se aproxima um novo ciclo 

governativo e a inerente elaboração de um novo programa de Governo e, 

presumivelmente, a revisão do conceito estratégico de defesa nacional 

(CEDN) e da restante documentação estruturante que com ele constitui um 

conjunto de rigorosa coerência.  

Com a revisão do CEDN, serão necessariamente reavaliados, em termos 

ajustados às circunstâncias, o conceito estratégico militar (CEM), as missões 

específicas das Forças Armadas (MIFA), o sistema de forças (SF) e o 

dispositivo de forças (DF). E, implicitamente, será ponderado o modelo de 

FFAA e as questões que influenciam a edificação e o levantamento do SF, 

designadamente as organizacionais, as estruturais, as processuais e as 

relacionadas com o emprego operacional e a utilização racional e eficiente 

dos recursos humanos, materiais e orçamentais. 

Trata-se de uma oportunidade que abrirá novas possibilidades de 

configuração de um futuro mais coerente e promissor para a defesa nacional 

e as FFAA (e para todos os que nelas servem). 
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NOVAS FORMAS DE OLHAR A REALIDADE 

A atitude perante as mudanças de contexto 

Assiste-se por todo o mundo, a uma avalanche de acontecimentos inéditos e 

de convulsões globais em diversos domínios, com consequências de toda a 

ordem. 

Alguns especialistas dizem que já não é possível concetualizar a atual 

situação em «termos das ideias disponíveis de mudança, evolução, revolução 

e transformação» porque o mundo «não está apenas a mudar, mas também 

a metamorfosear-se». 

É inegável que na área da segurança e da defesa está a emergir algo 

radicalmente novo. Porém, não está tudo a mudar ao mesmo tempo e de 

imediato. Por isso, o argumento da urgência não pode ser utilizado para 

abandonar, de um dia para o outro, bases de trabalho, teorias, conceitos, 

princípios, regras e métodos aceites até agora.  

Pelo contrário, continua a ser necessário atuar com racionalidade, sensatez e 

rigor, recorrendo ao apoio da ciência e da técnica, a análises sistemáticas e 

a métodos quantitativos e estatísticos.  

E também é necessário, como princípio de governo democrático e de 

liderança, preservar o debate, a crítica e o diálogo no tratamento de questões 

estruturantes da defesa nacional, em vez de recorrer ao discurso da via única, 

sem alternativa, sob o pretexto de que não há outra forma de reagir com a 

necessária rapidez às mudanças no contexto. 

Esse argumento compromete a preparação de respostas públicas ponderadas 

e desmotiva as pessoas que poderiam contribuir para a conceção e execução 

de medidas de fundo destinadas a atacar as verdadeiras causas da crise ou, 

ao menos, evitar o seu aprofundamento e disseminação. 

A perceção da realidade 

Em tempos de transição, como ocorre atualmente no setor da defesa 

nacional, as circunstâncias propiciam, infelizmente, mais a opacidade do que 

a transparência e o rigor dos procedimentos.  

É certo que na esfera militar não é conhecida uma visão institucional para a 

defesa nacional, nem uma ideia que indique para onde se vai, porquê e como 

se vai.  

Também não é percetível que tipo de FFAA o País quer: «Se quer forças 

armadas, se não quer; se quer forças armadas, para quê». 
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Nem o poder político diz «claramente o que quer, quais as ameaças e os 

riscos que se colocam e a que as FFAA têm de fazer face»: e «enquanto não 

o disser, temos umas forças ad hoc».  

Estas perguntas, colocadas pelo General Ramalho Eanes em 2012 e pelo 

General Loureiro dos Santos em 2000, não têm resposta cabal na atualidade. 

Muitos militares têm a consciência de que a incapacidade de encetar as 

reformas necessárias está a comprometer o presente e a hipotecar o futuro 

da defesa nacional e das FFAA.  

Na verdade, existe uma sensação de vazio, de ausência de desígnio e de 

perspetivas. 

E tendo-se chegado a um ponto em que os dispositivos de mediatização dos 

governos já não conseguem disfarçar os problemas existentes ou tranquilizar 

alguém minimamente informado, está a crescer o interesse pelo enorme 

manancial de informação que circula no espaço digital e nos novos meios de 

comunicação.  

Porém, o clima de parada/resposta informativa que por vezes se estabelece 

nesse espaço, a propósito da defesa nacional, não beneficia a credibilidade 

das instituições e a respeitabilidade dos seus titulares, nem traz qualquer 

vantagem para o País. Restará, porventura, a eventual revelação da verdade 

por caminhos oblíquos.  

Como veremos adiante, seria conveniente ponderar a reinstalação de 

mecanismos fiáveis e de confiança no espaço da comunicação e informação 

pública da defesa nacional, tanto mais que já existiram com bons resultados.   

O questionamento da realidade   

Tentaremos sintetizar algumas interrogações que ajudam a perceber o tipo 

de dúvidas que estão a emergir em ambiente militar. 

Em primeiro lugar, algumas questões de caráter geral: 

− Pode ser diminuído o fosso crescente entre o que se é realmente e o 

que se aparenta ser? Entre o saber dizer e o saber fazer? 

− O que é mais necessário e em que condições: o conhecimento científico 

e técnico ou o conhecimento do senso comum (e o conhecimento 

prático em que ele se traduz)? Todos? É possível dispensar algum 

deles? 

− O que deve ser privilegiado: o agente ou o fim das coisas? 

− Qual a importância da teoria prévia? Do pensamento dedutivo? Da 

especulação? Da observação dos factos? 
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− Qual é a atitude dos dirigentes da defesa nacional quando se 

relacionam com os seus contemporâneos militares em assuntos 

militares?  

Em segundo lugar, a crescente perplexidade pelo afastamento entre: 

− O que se deseja e o que se pode alcançar; 

− O que se diz e o que se faz; 

− O mundo real e o imaginário; 

− A verdade e a verosimilhança; 

− A ambição das estratégias e a modéstia da sua concretização; 

− A teoria e as realizações práticas; 

− A consciência do futuro e a fixação no presente; 

− A prospetiva e a retrospetiva; 

− A prevenção e a reação; 

− A atenção dedicada aos sintomas e às causas;   

− As reformas verdadeiras e as reformas aparentes; 

− As reformas graduais e as radicais; 

− As decisões por cálculo ou por opinião; 

− As decisões por convicção ou por pressão; 

− Os orçamentos aprovados e as percentagens executadas; 

− As capacidades militares e os interesses económicos; 

− O preço pago e o que é comprado; 

− O poder de decisão e as correspondentes responsabilidades. 

Em terceiro lugar, a preocupação suscitada por fenómenos recentes, tais 

como: 

− A combinação de autoritarismo, presunção, excesso de confiança e 

escasso apuramento de responsabilidades (presentes, retroativas, 

individuais, coletivas); 

− A relação entre o governo e a administração, e entre a política e a 

estratégia (e a técnica); 

− A relação entre a liderança política e as chefias militares; entre as 

chefias militares; entre as chefias militares e os seus subordinados 

hierárquicos;  

− A civilinização das estruturas da defesa nacional;  

− A redução das FFAA «a pequenos corpos profissionais»; 
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− A tendência para enfrentar a crescente complexificação dos problemas 

com uma simplificação das ações (por vezes limitadas à retórica).  

As respostas a estas interrogações, ainda que incómodas, ajudam a explicar 

a trajetória de declínio da defesa nacional e das FFAA.  

A diversidade e o pluralismo  

Como referimos de início, a resolução dos problemas existentes na defesa 

nacional e nas FFAA necessita de todo o saber e experiência disponíveis. 

É conhecido que os militares das FFAA na efetividade de serviço estão 

privados da liberdade de expressão e sujeitos ao dever de sigilo, numa série 

de questões relacionadas com a capacidade militar, o equipamento e a ação 

operacional.  

Os diplomas que restringem o exercício de direitos fundamentais dos militares 

são: o Código de Justiça Militar, o Regulamento de Disciplina Militar, as Bases 

Gerais do Estatuto de Condição Militar, o Estatuto dos Militares das Forças 

Armadas (EMFAR), a Lei de Defesa Nacional (LDN), a Lei do Serviço Militar e 

a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA). 

Tais restrições não se aplicam aos militares na situação de reforma que 

apenas estão submetidos aos princípios gerais do Direito e, deste modo, 

usufruem da totalidade dos direitos, liberdades e garantias que são 

asseguradas constitucionalmente aos cidadãos em geral, incluindo o direito 

de expressão. 

Esta diferença estatutária ajuda a explicar por que é que os militares na 

situação de reforma têm sido os únicos a pronunciar-se sobre a situação nas 

FFAA. 

No entanto, os militares no ativo têm ideias próprias e seria útil conhecê-las, 

através de estudos, inquéritos e outros meios atualmente disponíveis, sem 

preconceitos ou regras (por vezes unicamente destinadas a defender 

convicções existentes). 

O significado da reforma «Defesa 2020» 

O início da recente crise nas FFAA tem sido formalmente associado (pela 

maioria dos militares que a testemunharam) a 11 de abril de 2013, quando 

foi aprovada, por resolução do Conselho de Ministros, a reforma estrutural 

designada «Defesa 2020». 

Esta reforma tornou-se, para muitos observadores, uma espécie de exercício 

de «senso não comum», tendo em consideração o seguinte: 
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(1). Em junho de 2012, o Ministro da Defesa Nacional deu posse, em 

cerimónia solene, a uma comissão constituída por 26 

personalidades de renome em vários setores da sociedade civil e da 

vida nacional que convidou para elaborarem, num curto prazo, uma 

proposta de revisão do conceito estratégico de defesa nacional 

(CEDN);  

(2). A proposta apresentada pela comissão, em setembro de 2012, foi 

descartada pelo Governo que decidiu aprovar, em 21 de março de 

2013, um CEDN elaborado por um outro grupo de pessoas menos 

conhecidas; 

(3). Poucos dias depois, em 11 de abril, o mesmo Governo aprovou a 

reforma «Defesa 2020» que veio condicionar e descaraterizar o 

CEDN que tinha acabado de aprovar (e por isso se disse que um 

dos objetivos do primeiro documento foi abrir caminho ao segundo). 

Destacam-se duas medidas da reforma «Defesa 2020», de grande impacto:  

− Determinou a descida do compromisso orçamental na defesa 

nacional para 1,1 por cento (+/- 0,1 por cento) do PIB; 

− Reduziu o efetivo máximo nas FFAA para 30 a 32 mil militares, 

incluindo a situação de reserva na efetividade de serviço. 

Nunca foram revelados os estudos que fundamentaram as duas decisões, 

nem reveladas as avaliações que terão sido feitas em matéria de riscos e 

possíveis consequências. 

Estas opções permitiram reduzir temporariamente a despesa, mas 

transferiram encargos largamente acrescidos (operacionais, logísticos e 

financeiros) para a atualidade e os próximos anos. 

Desde então, os problemas nas FFAA não deixaram de se agravar, em efeito 

dominó, abrindo caminho à «ascensão da insignificância» militar que ainda 

prossegue e vai perdurar durante muito tempo. 

À medida que aumenta a quantidade de equipamento indisponível e 

persistem os défices de milhares de efetivos (em relação aos quantitativos 

estabelecidos pela reforma «Defesa 2020»), será cada vez mais difícil travar 

ou reverter o grande retrocesso verificado na operacionalidade das FFAA. 

As duas questões foram extensamente diagnosticadas pelas FFAA e pelo 

MDN, respetivamente, mas continuam por resolver, embora sejam pré-

requisito para a edificação e levantamento do SF.   

A reforma «Defesa 2020» compreendeu ainda uma reorganização da 

estrutura orgânica do MDN que teve forte impacto.   
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Apesar deste panorama inquietante, não é percetível qualquer sensação de 

embaraço em relação à reforma “Defesa 2020”, já perto do esquecimento na 

consciência oficial e pública.    

A reforma da estrutura superior das FFAA 

A recente reforma da estrutura superior das FFAA é outro processo merecedor 

de atenção pela sua singularidade. 

Apesar de a reforma ter efeitos consideráveis, não foram realizados estudos 

prévios; não foram promovidos debates públicos; e os chefes de estado-

maior dos Ramos (CEMA, CEME, CEMFA) e o CEMGFA só foram ouvidos na 

Assembleia da República (AR) numa fase adiantada do processo (quando já 

estava aprovado na generalidade e em apreciação na especialidade na 

Comissão de Defesa Nacional (CDN)). 

Isto, porque os grupos parlamentares inviabilizaram a audição dos chefes 

militares antes da votação na generalidade, apesar de alguns deputados o 

terem sugerido. 

E nem mesmo o facto de o Presidente da República (PR) e Comandante 

Supremo das FFAA ter decido levar o assunto a Conselho de Estado que por 

norma não intervém em matéria de defesa, demoveu o PS, o PSD e o CDS 

de manterem o seu apoio à reforma.   

Perante estes desenvolvimentos, 28 antigos chefes de estado-maior, um 

deles Presidente da República entre 1976 e 1986, dirigiram uma carta aos 

principais responsáveis pela defesa nacional, na qual expressaram a sua 

preocupação pela forma como o processo estava a ser conduzido e alertavam 

para as possíveis consequências. Outro Presidente da República, que exerceu 

o seu mandato entre 2006 e 2016, expressou preocupações idênticas. 

De imediato, começaram a surgir opiniões que contestavam a liberdade de 

expressão dos militares, sem distinção entre a efetividade de serviço e a 

situação de reforma; a credibilidade das pessoas civis e militares que se 

tinham manifestado contra a metodologia seguida, uma vez que estariam 

desatualizadas e incapazes de compreender o espírito reformista e 

empreendedor que animava a liderança política da componente militar da 

defesa nacional. 

Quando as críticas dirigidas aos 28 subscritores da carta subiram de tom, 

mais de seis centenas de oficiais, sargentos e praças manifestaram-lhes 

apoio. 
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Entretanto, um número significativo de elementos da sociedade civil 

(habitualmente menos atentos às questões da defesa) revelaram um 

inesperado interesse pela situação e expressaram-no em artigos de opinião, 

difundidos pela comunicação social com um destaque pouco comum. 

Como já foi referido, os CEM dos três Ramos em funções tiveram a 

oportunidade de exporem as suas críticas na CDN, contrastando com a 

posição de apoio por parte do CEMGFA. 

Em paralelo com o processo de revisão da LDN e da LOBOFA, o CEMA teve 

necessidade de propor ao Ministro da Defesa Nacional, depois de ouvir o 

Conselho do Almirantado, um oficial general (com um longo e distinto 

currículo operacional) para o cargo de Comandante Naval. A apresentação 

desta proposta deveu-se ao facto de se aproximar a data em que o anterior 

incumbente atingiria o limite de idade estabelecido no EMFAR. 

Não obstante, o Ministro da Defesa Nacional entendeu não dar seguimento a 

esta iniciativa do CEMA. Só depois de aprovadas as propostas da LDN e da 

LOBOFA, é que decidiu, a conselho do CEMGFA (que passou a intervir no 

processo ao abrigo das novas disposições legais), rejeitar o nome do referido 

oficial general. Este terá tirado consequências daí, ao pedir a passagem 

antecipada à reserva. O preenchimento do cargo ainda hoje se encontra em 

aberto.  

Alegadamente, o Ministro da Defesa Nacional não terá apreciado a 

intervenção do CEMA na CDN e pretendeu avançar com a sua demissão, 

aparentemente sem consultar o PR. Não foi bem-sucedido. 

Este caso entrou em zonas de comportamento institucional até agora 

inobservadas na esfera da defesa nacional.  

Aliás, todo o processo desta reforma correu mal e consumiu tempo e muita 

atenção. Enquanto durou, não se ouviu uma palavra sobre os principais 

problemas das FFAA que continuam por resolver. 

Agora, é preciso que a racionalidade, a confiança e a cooperação regressem 

tão cedo quanto possível. 

REFLEXÕES  

A política de defesa nacional 

O processo de conceção, preparação, direção, condução e execução das 

políticas de defesa nacional relativas às FFAA é longo, complexo e tem muitos 

intervenientes e responsáveis: alguns com papéis mais decisivos do que 

outros e com diferentes graus de responsabilidade.  
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Os processos instituídos são claros e coerentes do ponto de vista teórico. Na 

prática, têm vulnerabilidades intrínsecas ao sistema de defesa ou resultantes 

de influências vindas de fora. 

Do nosso ponto de vista, os principais fatores de pressão sobre a política de 

defesa nacional são: 

(1). As orientações fundamentais da política de defesa nacional 

definidas no programa de Governo, em princípio concordantes com 

os programas eleitorais dos partidos políticos que o suportam;  

(2). A atividade interministerial de execução da política de defesa 

nacional e das FFAA, dirigida pelo Primeiro-Ministro (PM) ou pelo 

Ministro da Defesa Nacional por sua delegação; 

(3). A execução de componentes não militares da política de defesa 

nacional, assegurada pelos respetivos ministros, em coordenação 

com o Ministro da Defesa Nacional; 

(4). A garantia das condições para a execução das orientações 

fundamentais da política de defesa nacional, no quadro do 

Orçamento do Estado (OE) e das leis de programação militar (LPM) 

(assegurada, no âmbito político e legislativo, pelo 

Governo/Conselho de Ministros); 

(5). A capacidade, os meios e a prontidão das FFAA para o cumprimento 

das suas missões (garantidos, no âmbito administrativo, pelo 

Governo/Conselho de Ministros); 

(6). A adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade do conceito 

estratégico de defesa nacional (CEDN), aprovado por resolução do 

Conselho de Ministros, sob proposta conjunta do PM e do Ministro 

da Defesa Nacional, ouvido o Conselho Superior e Defesa Nacional 

(CSDN);  

(7). A elaboração e a direção da política nacional de armamentos e de 

equipamentos da defesa nacional pelo Ministro da Defesa Nacional; 

(8). A preparação e execução da política de defesa nacional e das FFAA, 

assegurada pelo MDN; 

(9). A elaboração do orçamento da defesa nacional e das FFAA, sob 

orientação do Ministro da Defesa Nacional; 

(10). A elaboração das propostas de LPM e de Lei de Programação de 

Infraestruras Militares (LPIM), sob a orientação do Ministro da 

Defesa Nacional e MDN; 

(11). A definição, execução e coordenação das políticas dos recursos 

humanos, materiais e financeiros pelo MDN; 
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(12). A aprovação do CEM pelo Ministro da Defesa Nacional e a sua 

confirmação pelo CSDN; 

(13). A aprovação das missões das FFAA (MIFA), pelo CSDN; 

(14). A aprovação do SF necessário ao cumprimento das MIFA, baseado 

em capacidades militares e englobando as componentes de 

doutrina, organização, treino, material, liderança, pessoal, 

infraestruturas e interoperabilidade pelo CSDN, (após proposta do 

Ministro da Defesa Nacional); 

(15). A elaboração de legislação sobre a organização da defesa nacional 

e as bases gerais da organização, do funcionamento, do 

reequipamento e da disciplina das FFAA, pela AR; 

(16). A fiscalização exercida sobre a ação do Governo no exercício das 

suas competências em matéria de defesa nacional e das FFAA, pela 

AR. 

A execução da política de defesa nacional e das FFAA, a cargo do Ministro da 

Defesa Nacional, está ainda condicionada, em certo tipo de decisões, pela 

intervenção do Ministro das Finanças.  

Os dezasseis fatores indicados estão interrelacionados e nenhum deles pode 

ser negligenciado, sob pena de comprometer os outros ou o sistema que 

integram.  

No entanto, não podem ser tratados todos da mesma maneira, dado o grau 

de complexidade de que se revestem, em particular aqueles que têm uma 

grande dependência das ciências exatas, da tecnologia e da técnica. 

É o caso dos pontos (6), (7) e (14) de que falaremos adiante, a propósito da 

elaboração do CEDN, da política nacional de armamentos e da aprovação do 

SF. 

As políticas setoriais 

Durante décadas, o principal sustentáculo da política de defesa nacional foi a 

sua componente militar, dado o relativo distanciamento (e por vezes 

ausência) das restantes políticas sectoriais do Estado que deviam (e devem) 

contribuir para o cumprimento dos objetivos da defesa nacional.  

Até hoje, pouco mudou. As consequências são conhecidas: em termos 

operacionais perdeu-se muito; e em dinheiro real também, devido a 

duplicações de recursos que poderiam ter sido evitadas. 

Com o declínio da capacidade operacional das FFAA ao longo da última 

década, o seu contributo para a atividade interministerial de execução da 

política de defesa nacional poderá ter perdido peso e valor intrínseco.  
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Mas esse debilitamento não parece ter sido compensado por uma melhor 

articulação dos vários setores do Estado envolvidos no cumprimento dos 

objetivos da defesa nacional.  

As causas continuam a ser pouco evidentes. Na verdade, a heterogeneidade 

setorial (a nível estrutural, organizacional, orçamental, salarial, social, 

cultural e outros) não explica por que é que, ao fim de décadas, ainda não se 

conseguiu incrementar e aperfeiçoar a articulação entre a componente militar 

e as componentes não militares da defesa nacional. 

Agora, as contas são mais difíceis de fazer e já não se limitam a pequenos 

ajustes. É preciso proceder a uma revisão completa dos conceitos 

organizadores dessa relação.  

Estarão envolvidos nesse exercício os Ministérios da Defesa Nacional, dos 

Negócios Estrangeiros, da Administração Interna e das Finanças, e os 

ministérios responsáveis pelas áreas da indústria, do mar, da energia, 

transportes e comunicações. E ainda as FFAA, as forças e serviços de 

segurança, entre outros. 

Estes ministérios e órgãos comportam realidades muito diferentes que é 

importante tomar em consideração quando se tentar operacionalizar uma 

rede cooperativa, coordenada, sincronizada e interdependente, sem 

sobreposições de jurisdições e de funções, sem rivalidades ou competições 

institucionais, sem objetivos contraditórios e sem duplicações de meios.  

Presumivelmente, só o Governo poderá assegurar essa rede de relações, 

dotada de uma adequada centralidade. 

A evolução do CEDN 

Ao longo da sua história, Portugal nunca teve um conceito estratégico 

nacional (CEN) escrito, embora ele tenha sido compreendido e cumprido pelos 

portugueses em cada época.  

A falta do CEN não impediu que em 1985 tenha sido elaborado o primeiro 

CEDN, posteriormente revisto em 1994, 2003 e 2013. Estes quatro CEDN 

(ainda que tenham sofrido alterações nas sucessivas edições) nunca se 

afastaram das suas caraterísticas básicas que são:   

(1). Análises elaboradas do contexto internacional, da situação de 

Portugal no Mundo e do contexto nacional; 

(2). Níveis de ambição (decorrentes dos cenários de emprego e dos 

níveis de empenhamento operacional preconizados) possivelmente 

elevados face aos recursos disponíveis; 

(3). Orientações pouco explícitas acerca do modelo de FFAA pretendido 

e da configuração do SF; 
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(4). Análises vagas acerca da adequabilidade do CEDN (quanto aos 

propósitos), da exequibilidade (quanto à suficiência dos recursos 

necessários) e da aceitabilidade (quanto às vulnerabilidades, riscos 

e custos envolvidos). 

É certo que houve melhorias na elaboração dos CEDN de 1994 e de 2003, 

mas os correspondentes SF nunca foram completamente edificados ou 

levantados. Isso ter-se-á ficado a dever a problemas na execução das LPM, 

a complicações contratuais, a insuficiências nos OE para a sustentação, a 

dificuldades técnicas e logísticas, e outras.  

A evolução positiva registada nos CEDN elaborados até 2003 inverteu-se no 

CEDN de 2013 (e na subsequente reforma «Defesa 2020»). A partir daí: 

(1). A componente operacional do SF entrou num processo de 

degradação progressiva, no âmbito dos recursos humanos, do 

armamento, do equipamento, dos sistemas de apoio, das reservas 

de guerra e outros; 

(2). A componente fixa decaiu em múltiplos aspetos relacionados com a 

funcionalidade, habitabilidade e conservação das infraestruturas.    

É neste ambiente de carência material que as FFAA operam atualmente.  

A próxima revisão do CEDN  

A revisão do CEDN é necessária pelas seguintes razões: 

(1). As mudanças ocorridas no contexto internacional e no nacional 

(incluindo as alterações sociais com reflexos na defesa nacional) 

são consideráveis; 

(2). O modelo das FFAA e a configuração estrutural do SF apresentam 

disfuncionalidades (no âmbito dos recursos humanos, do 

equipamento, do suporte logístico, do investimento e em outros, 

como já foi referido) que importa avaliar e eventualmente corrigir;  

(3). É necessário definir uma orientação que permita deduzir e 

enquadrar, por setores, os critérios de aplicação dos recursos 

orçamentais que serão disponibilizados para a edificação e 

levantamento do SF que vier a ser aprovado. Tudo isto, no quadro 

do aumento da despesa com a defesa nacional (que deverá atingir 

a meta de 2 por cento do PIB até 2024), em linha com os 

compromissos assumidos pelos estados-membros da Aliança 

Atlântica na Cimeira de Gales.   

Em qualquer caso, o trabalho de revisão do CEDN vai decorrer num contexto 

muito limitante. 



 As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões. 

 

 

237 

Em primeiro lugar, o MDN tem debilidades na avaliação prospetiva de 

questões que interessam à revisão do CEDN, designadamente: 

As capacidades militares necessárias, envolvendo armamento, 

efetivos (em termos quantitativos e qualitativos) e infraestruturas; 

os ciclos logísticos do armamento, bens e equipamentos 

necessários à constituição das capacidades preconizadas; a 

possibilidade de assegurar sistemas de sustentação adequados 

(em estruturas nacionais ou estrangeiras); a satisfação dos 

requisitos necessários à preparação e execução dos programas de 

aquisição e de sustentação.  

Em segundo lugar, as capacidades militares efetivamente disponíveis nas 

FFAA estão muito abaixo dos níveis estabelecidos no SF ainda em vigor.  

Em terceiro lugar, a recuperação das lacunas existentes no SF implica: por 

um lado, a organização e execução de programas de aquisição de 

equipamento e de reabilitação do existente; e por outro lado, o recrutamento, 

a formação e o treino dos recursos humanos em falta, bem como a criação 

de condições que evitem a saída precoce dos que se encontram nas fileiras.  

Tudo isso exige tempo, organização, capacidades multidisciplinares e os 

necessários recursos financeiros. 

Consideradas estas questões, o que é que se pode escrever num CEDN que, 

em princípio, vai vigorar até princípios da década de 2030?  

Durante anos, habituámo-nos a pensar no CEDN como um exercício de 

inspiração académica, a partir do qual se debatia a situação internacional, o 

papel de Portugal no Mundo e a ação estratégica nacional. 

Na elaboração do CEDN de 2013, este modelo foi contestado (mais do que 

tinha sido na revisão de 2003) e várias vozes insistiram na necessidade de o 

documento ser útil para o planeamento militar; de dar orientações para o 

modelo de FFAA (e a configuração do SF); e de ser verificada a sua 

adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade. 

Chegados ao final de 2021, colocam-se as mesmas questões, desta vez com 

maior premência. Parece evidente que nas atuais circunstâncias, é 

especialmente necessário que o CEDN tenha uma relação visível com a 

capacidade militar do País e o SF que existe na realidade (atualmente muito 

aquém do aprovado, como já referido).  

O CEDN terá naturalmente de tomar em atenção o futuro conceito estratégico 

da NATO e a Bússola Estratégica da União Europeia, mas não poderá deixar 

de introduzir, como fator relevante, os interesses nacionais autónomos que 

importa assegurar, nem de considerar os recursos que exigem.  
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Por tudo isto, presume-se que estarão envolvidos no processo de revisão do 

CEDN a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN), o Instituto de 

Defesa Nacional (IDN), a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

(DGRDN), a Secretaria-Geral (SG) e o Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

As atribuições do Ministério da Defesa Nacional 

Existe uma perceção crescente de que não é possível melhorar a eficácia e a 

eficiência do sistema de defesa nacional e das FFAA, sem primeiro realizar 

uma extensa reforma no MDN.  

Este assunto, de que se falou pouco até há alguns meses, ganhou importância 

pública quando se começou a debater a reforma da estrutura superior das 

FFAA. 

Desde então, as questões do Estado-Maior de Defesa (EMD), do Estado-Maior 

Conjunto (EMC) e da reforma do MDN entraram na atenção pública, ainda 

que até agora não se tenha registado qualquer desenvolvimento institucional 

nesses domínios. 

Na letra da Lei (de Defesa Nacional), o MDN tem um papel relevante na 

preparação e execução da política de defesa nacional e das FFAA. É 

importante que também o tenha na prática. 

O sucesso da política de defesa nacional e das FFAA depende da forma como 

o PM a dirige, o Governo a conduz e o Ministro da Defesa Nacional e o MDN 

a executam. E depende também do modo como os seus executantes a 

entendem e contribuem para ela.  

Em relação a este último aspeto, é indispensável que a liderança política 

comunique claramente aos liderados quais são os desígnios da defesa 

nacional e como serão atingidos. 

Neste particular, convém ter a noção de que as justificações não podem 

continuar a resumir-se à necessidade de racionalizar. É uma palavra 

ajustada, mas que não esclarece e já não tem capacidade de mobilizar. Em 

algumas situações, poderia mesmo ser dispensada e substituída, com grande 

vantagem, por uma visão eficiente de mudança, capaz de fomentar um 

compromisso e uma ambição coletiva, envolvendo todos os intervenientes.   

As atribuições do MDN neste domínio são vastas, diversificadas e complexas. 

Já referimos algumas, mas podemos sistematizar como principais:  

A análise da evolução da conjuntura internacional e as suas 

implicações estratégicas; a coordenação do planeamento 

estratégico de defesa; a conceção, desenvolvimento, coordenação 

e execução das políticas de recursos humanos, armamento, 

equipamentos, património e infraestruturas; a coordenação do 
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projeto de orçamento da defesa nacional e respetiva execução 

financeira; a participação na elaboração das propostas das LPM e 

das LPIM. 

Nenhuma destas atribuições suscita dúvidas. Mas existem muitas 

interrogações acerca da forma como são exercidas, dos resultados que se 

têm obtido e dos seus efeitos paralelos. Não fossem estas questões, tudo 

estaria bem.  

Não vamos, naturalmente, avaliar os resultados da atividade do MDN, embora 

seja legítimo questionar se eles são o que deviam ser. Admitimos que 

poderiam ser melhores. 

Dito isso, em vez de enveredar por análises controversas sobre o assunto, 

parece-nos preferível abordar três conjuntos de questões que poderão ajudar 

a precisar algumas das dúvidas existentes e, com isso, despertar o interesse 

pela resolução dos problemas que lhes estão subjacentes. 

As prioridades governativas 

É necessário que as pessoas que contribuem para a política de defesa 

nacional e das FFAA compreendam quais são as prioridades governativas. 

Enquanto não se dispuser do programa do XXIII Governo Constitucional, 

podemos refletir acerca das quase quatro dezenas de orientações 

fundamentais estabelecidas no programa do XXII Governo Constitucional, 

sob os seguintes títulos: 

 Colocar as pessoas primeiro; 

 Assegurar o reconhecimento dos Antigos Combatentes; 

 Aproximar a instituição militar da sociedade e vice-versa; 

 Reforçar e racionalizar os meios ao serviço da Defesa; 

 Impulsionar a economia da Defesa. 

A inclusão destas questões no programa do XXII Governo Constitucional e a 

prioridade que lhes foi atribuída têm um significado que convém ponderar. 

Por exemplo, poderá perguntar-se:  

 Das orientações definidas no programa do Governo, quantas 

se referiam à componente militar da defesa e quantas às 

componentes não militares? 

 Dessas orientações, quantas teriam utilidade para a revisão do 

CEDN, se tivesse sido necessário? 

 O que significa na prática a frase «reorganizar definitivamente 

as Forças Armadas»? 
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 O que é que se fez, ou tencionava fazer, no sentido de 

materializar (através da LPM) uma estratégia para a edificação 

de capacidade militares, gerando valor acrescentado para a 

economia nacional, reforçando o emprego qualificado e 

promovendo as exportações das empresas deste setor de 

atividade? 

 Quais foram as orientações realizadas e em que grau? 

 Em que setores incidiram? 

 Qual o montante das verbas despendidas? 

Na ausência de respostas concretas restam as perceções. 

A imagem do Ministério da Defesa Nacional 

Seria conveniente que o cidadão comum tivesse noção da estrutura do MDN, 

com base em dados quantitativos e não em impressões vagas ou indícios 

indiretos. 

Isso poderia ser conseguido, por exemplo, através da publicação regular de 

Anuários (como acontecia no passado) e de outros documentos de consulta 

acessível como o Livro Branco. 

E também através dos canais de informação descendente, muito utilizados 

pelos titulares da pasta da Defesa entre 1990 e 1997. Nesse período, 

produziram inúmeras declarações, mais tarde registadas em livro, incluindo 

algumas de conteúdo programático e doutrinal. 

Essa prática caiu em desuso e, com isso, o funcionamento do MDN tornou-se 

menos acessível à observação e ao conhecimento públicos.  

Na verdade, a maioria dos militares está incapacitada para compreender uma 

série de questões elementares sobre o departamento governamental que 

assegura a administração das FFAA e define as políticas de recursos humanos 

(que afetam a sua vida pessoal e profissional), tais como: 

 Qual o número de empregados (de carreira na administração 

pública, de nomeação política, de assessores, de consultores e 

outros) nos órgãos e serviços centrais do Ministério? 

 Qual o nível médio de qualificações? 

 Quais as áreas de formação e experiência curricular? 

 Qual o montante dos custos de trabalho? 

 Que tipo de articulação, «recíproca e permanente» (como 

refere a lei orgânica), existe entre as FFAA e os órgãos e 

serviços centrais? É equivalente ou assimétrica? 
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Em que sentido? O que sucede se as FFAA deixarem de apoiar 

o MDN por falta de meios? 

 Qual a expressão da contratação de serviços ao setor privado? 

Em que áreas e com que custos? 

Este tipo de dúvidas não incentiva quem aspira a colaborar mais ativamente 

numa ação coerente, concertada, constante, eficaz e responsável na defesa 

nacional. 

As reformas do Ministério da Defesa Nacional 

Importa refletir sobre a natureza e objetivos das últimas reformas realizadas 

no MDN. 

Em 2011, foi efetuada uma reorganização da sua estrutura orgânica, que 

pretendeu obter uma maior eficiência dos serviços. Dela resultou uma 

modificação significativa dos cargos dirigentes, superiores e intermédios  

Em 2014, foi concretizada (em linha com o estipulado em 2013 pela reforma 

«Defesa 2020») a fusão da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar 

com a Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, dando 

origem à DGRDN. 

Ao mesmo tempo, foram atribuídas novas competências à DGPDN e à SG. 

O centro de gravidade desta reforma passou pela «definição e implementação 

de um modelo sustentável para a defesa nacional e para as Forças Armadas, 

assente numa abordagem de sistema e processos». Numa observação, 

naturalmente imprecisa, esse objetivo não foi atingido no que se refere às 

FFAA. 

Compreende-se que a sua medida central tenha sido «racionalizar a despesa 

militar» e obter uma «maior eficiência na utilização dos recursos», mas não 

se pode ignorar que os resultados são muito controversos.  

Por exemplo, a concentração de cargos dirigentes e a fusão de serviços 

centrais numa única DGRDN tem vantagens, mas não está isenta de 

inconvenientes. 

Foi obviamente positivo concentrar a responsabilidade política num titular 

bem definido. Como aspetos eventualmente negativos, poder-se-ão referir os 

seguintes:  

(1). Poucas pessoas potencialmente elegíveis para a direção do novo 

Serviço (apesar da existência de subdiretores-gerais) terão 

experiência técnica consolidada em três áreas tão distintas como são 

as do pessoal, do armamento e das infraestruturas, 

independentemente da sua experiência política; 
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(2). Nestas circunstâncias, a probabilidade de cometerem erros é maior 

do que no tempo em que existiam três diretores-gerais (e dois, numa 

fase posterior) para o conjunto das três áreas funcionais; 

(3). Acresce que um único diretor-geral terá maior dificuldade em lidar 

com grupos de interesses que pretendam participar em programas 

de armamento, de equipamento e de infraestruturas.  

(4). Por último, em abstrato, não se pode recusar a hipótese do «risco de 

captura» de dirigentes, por grupos de interesses ou grupos de 

pressão (nem ignorar a ideia de que os círculos restritos de decisão 

estão mais expostos a jogos de interesses e a favoritismos do que os 

círculos alargados).  

De notar que na maior parte dos países aliados estas questões são debatidas 

com naturalidade porque a intenção dos estados não é refutar a existência 

de grupos de interesses legítimos, mas melhorar a sua capacidade de 

resistência a tentativas de influência (de origem externa ou interna ao próprio 

estado).  

Em muitos países assume-se mesmo que os organismos estatais podem 

beneficiar da competência científica, tecnológica e técnica dos fabricantes de 

equipamento militar.  

Recorde-se que, em Portugal, a aposta nesse tipo de cooperação (certamente 

adequada e desejável) proporcionou bons resultados em vários programas e 

projetos. Mas também é verdade que em alguns casos surgiram problemas 

que obrigaram a extensos apoios do Estado e implicaram grandes atrasos nos 

fornecimentos, bem como a perda da racionalidade económica que os tinha 

fundamentado. 

Por essa e outras razões, parece conveniente olhar para a longa história da 

relação entre o MDN e as indústrias de defesa (incluindo as integradas no 

setor empresarial do Estado), de modo a que as futuras parcerias nesse 

domínio sejam sólidas, abertas e sustentáveis. E, também, que possam 

beneficiar a edificação e o levantamento dos futuros SF (através das leis de 

programação militar), bem como a sua sustentação.  

Para encerrar estas reflexões, devemos acrescentar a opinião de que em 

matéria dos recursos da defesa nacional, o princípio da racionalização deve 

ser cuidadosamente pesado, caso a caso, com o princípio da precaução e o 

princípio da prevenção. 
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UM FUTURO PARA A DEFESA NACIONAL E AS FFAA  

Temos a noção de que apenas tocámos numa pequena parte das questões 

que afetam atualmente a defesa nacional e as FFAA. Mas isso resultou da 

opção de nos limitarmos a umas reflexões genéricas sobre o assunto.  

Procurámos interpretar a situação na defesa nacional e analisar as interações 

dos seus componentes e examinar as múltiplas crises que a estão a 

condicionar. 

Dissemos que as suas causas residem, em parte, nas mudanças ocorridas no 

contexto internacional e no nacional e no encadeamento de acontecimentos 

e de decisões tomadas pelos governos nos últimos anos. 

Tecemos algumas considerações sobre a acumulação de problemas na área 

da defesa nacional por múltiplas razões, designadamente: falta de capacidade 

de resposta (de atenção, de vontade ou de consciência das implicações); 

dificuldade de antecipar problemas ou possibilidades futuras; tentação de 

adiar as dificuldades para o futuro; e outras de que já falámos.  

Salientámos que a situação nas FFAA, pela própria natureza da sua atividade 

e pelas circunstâncias, exige uma ampla intervenção estruturante, só possível 

por meio do poder configurador da política.  

Presumivelmente, isso vai requerer o envolvimento de equipas 

multidisciplinares durante um tempo mais longo do que o dos ciclos eleitorais. 

E deve exigir que a ação a desenvolver esteja comprometida com um futuro 

coletivo de «esperança e projeto». 

Um futuro que é «estranho e incerto» mas «muito próximo»; um futuro que 

«é modificável» porque «em boa medida depende de nós»; um futuro cuja 

previsão é cada vez mais difícil, mas que é indispensável «predizer e ter em 

conta».  

Deste ponto de vista, não basta «melhorar a política existente, tornando-a 

mais eficaz» (o que é indispensável), mas também compreender o que é que 

deve ser a política de defesa nacional perante um mundo em permanente 

transformação. 

Uma defesa nacional e umas FFAA que, naturalmente, não podem deixar de 

atender aos objetivos nacionais permanentes e aos objetivos conjunturais 

definidos pelo poder político.  
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E nessa linha, os recursos e os meios atribuídos pelo poder político devem ter 

correspondência visível e proporcionada com uma capacidade militar efetiva, 

avaliada segundo parâmetros quantificados e internacionalmente aceites.  

Por tudo isso, consideramos que a defesa nacional precisa de uma reforma 

profunda e urgente das suas instituições, orientada por uma nova política e 

pensamento, uma renovada esperança coletiva e uma revigorada capacidade 

para imaginar e promover o seu futuro. 
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NOTA DE FECHO 

Este livro inclui uma introdução, cinco documentos dedicados a temas 

específicos e uma nota de fecho. Podemos caraterizá-los brevemente da 

seguinte maneira: 

− A introdução sintetiza a estrutura do livro.  

− O primeiro documento acrescenta novas informações ao conteúdo do 

livro A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas - Um 

processo apressado e sem propósito entendível, publicado em 

outubro de 2021.  

− O segundo desenvolve uma série de considerações sobre a próxima 

revisão do conceito estratégico de defesa nacional (CEDN) de 2013. 

− O terceiro analisa o regime estatutário militar e os princípios 

fundamentais caraterizadores da condição militar, estabelecidos em 

1989. 

− O quarto examina as implicações da adoção, em 2004, de um 

sistema de prestação de serviço efetivo assente no profissionalismo 

militar em tempo de paz. 

− O quinto desenvolve um conjunto de reflexões acerca da situação na 

defesa nacional e nas Forças Armadas (FFAA) na sua versão atual. 

− A nota de fecho procura articular, numa perspetiva atual, um 

conjunto de questões que foram tratados de forma parcelar ou 

dispersa nos mencionados cinco documentos. 

Selecionámos pela sua pertinência as questões que se indicam seguidamente. 

Perspetivas sobre a defesa nacional e as FFAA 

As palavras - defesa e FFAA - têm um significado que depende da perspetiva 

ou do ângulo a partir do qual são referidas. 

De acordo com este ponto de vista, a defesa nacional pode ser pensada como: 

− Um conjunto de políticas setoriais orientadas por uma visão coerente 

do interesse estratégico nacional e os objetivos definidos pelo 

Governo; 
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− Um «ministério de soberania» e um aparelho da administração 

pública, sujeitos a controlos políticos e administrativos;  

− Um departamento governamental que compreende as FFAA e um 

conjunto de órgãos e serviços centrais, de organismos integrados na 

administração indireta do Estado, de órgãos consultivos, de outras 

estruturas e de entidades integradas no setor empresarial do Estado.  

E as FFAA podem ser entendidas nos seguintes termos:  

Como Instituição Militar, com os seguintes atributos específicos: 

− Uma «objetividade, hierarquia, intimidade e ideia diretora»; 

− Um conjunto de «tarefas específicas, funções especializadas, ações 

profissionalizadas e conceitos transparentes»; 

− Uma imagem baseada nos «conceitos operativos de chefia, comando, 

liderança, ordem e disciplina» e nos «conceitos programáticos de 

honra, pátria, nação, interesse nacional e independência nacional». 

Como Forças Armadas «propriamente ditas, enquanto elemento orgânico 

da estrutura da defesa nacional», com os seguintes elementos: 

− Uma estrutura que compreende o EMGFA, os três ramos das FFAA e 

órgãos militares de comando, administração e direção e de conselho; 

− Uma organização burocrática dotada de coerência institucional, de 

um espírito de corpo e de uma ideologia profissional. 

Como sistema de forças (SF), ou seja, a «componente operacional do 

conjunto». 

São maneiras distintas de nomear a mesma realidade. Mas não são 

indiferentes porque a importância que se atribuir a uma ou outra perspetiva 

vai contribuir para caraterizar um certo modelo para a defesa nacional e as 

FFAA. 

A necessidade de uma visão para a defesa nacional e as FFAA 

É necessário desenvolver uma visão para a defesa nacional e FFAA na 

primeira metade do século XXI. A visão anterior foi esquecida ou perdeu-se 

com a decomposição do sistema no decurso da década passada. Agora, é 

urgente restabelecer um sentido partilhado acerca do futuro que se deseja e 

definir a direção a seguir.  

Isso implica «coligir informação, trabalhá-la, considerar alternativas e fazer 

escolhas». E ponderar questões difíceis como, por exemplo: 

Para que fim devem ser concebidas as FFAA? Para a guerra e em que 

cenários (baixa, média ou alta intensidade)? Para a dissuasão da guerra? 
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Para intervenções sem guerra (ligadas à promoção da segurança e da 

paz)? Para outras missões de interesse público? Para todas? 

Não é a mesma coisa ter «uma organização pensada e estruturada em função 

da guerra» ou «uma outra destinada a preservar a paz». 

Dessas escolhas resultará uma determinada organização e estrutura para a 

defesa nacional; um modelo de forças armadas (de tipo institucional, 

ocupacional ou civilinizado); um certo regime de recrutamento; um tipo de 

militar profissional (o chefe em combate, o tecnocrata militar, o militar 

académico, o vigilante soldado, o soldado-cidadão, ou um meio-termo entre 

outros arquétipos); um perfil de despesas com o pessoal, o equipamento e a 

sustentação. 

É altura de os portugueses decidirem, através dos seus representantes 

eleitos, o que pretendem para a defesa nacional e as FFAA. Depois de 

esclarecida essa questão, o poder político deveria garantir a «coincidência 

entre aquilo que queremos» e aquilo que «julgamos querer» ou «dizemos 

querer». Isso será importante para a credibilidade das opções políticas 

tomadas no domínio da defesa nacional nos âmbitos interno e externo. 

Um diagnóstico 

A defesa nacional e as FFAA encontram-se numa crise profunda que, dia a 

dia, parece ser mais complexa e já não se sabe bem por que razão como 

começou, nem como poderá acabar e quando.  

Perante a precariedade e incerteza da situação é necessário proceder a uma 

análise retrospetiva que permita identificar e compreender os fatores que 

determinam a crise, designadamente: 

As prioridades e escolhas governativas feitas na componente militar e 

nas políticas setoriais da defesa nacional; os processos de decisão 

política e administrativa; o posicionamento dos principais intervenientes 

e responsáveis; a atuação dos mecanismos de controlo político, 

administrativo, financeiro e jurisdicional.  

Isso implica fazer um balanço dinâmico da «política inteira» que inclua: a 

consideração dos objetivos traçados; as etapas intermédias de concretização; 

a avaliação dos resultados obtidos; os recursos despendidos (ao longo de 

períodos de tempo suficientemente representativos).  

É possível que surjam dificuldades na obtenção ou consulta das informações 

que documentam as decisões de maior envergadura ou impacto temporal e 

financeiro, designadamente no campo dos recursos humanos, do 

equipamento e das infraestruturas. 
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Nesses casos, o testemunho dos protagonistas, individuais e coletivos, 

poderá ajudar a reconstituir eventuais lacunas nos respetivos processos.  

A natureza e a cronologia da crise  

O estado atual da defesa nacional e das FFAA resulta de um longo processo 

de mudança que teve início na reforma estrutural de 1982 e prosseguiu até 

hoje, sob dezasseis governos. 

A situação que se vive atualmente não é, pois, acidental. Resulta de uma 

«vontade governativa conscientemente assumida e democraticamente 

validada».  

Neste período de cerca de quarenta anos é possível distinguir duas fases na 

evolução da componente militar da defesa nacional: 

− Entre 1982 e 2006 foi prosseguida uma política de edificação e 

levantamento de um modelo de FFAA que, apesar de lenta e sujeita 

a alguns retrocessos, era mobilizador, credível e coerente; 

− A partir daí, começaram a notar-se indícios de regressão em várias 

dimensões da defesa nacional e teve início um processo de declínio 

que não deixou de se agravar até hoje. 

Os atuais responsáveis pela defesa nacional têm razões para se preocupar 

com o estado em que o setor se encontra. Convém refletir por quê. 

A metamorfose da defesa nacional e das FFAA 

Em 2013, a reforma estrutural «Defesa 2020» alterou drasticamente o 

quadro institucional e funcional existente. Sem uma conceção e um controlo 

adequados, esta reforma constituiu um erro crasso, porventura o mais grave 

cometido no setor desde 1982. 

Em vez da anunciada racionalização assistiu-se a uma improvisação que, na 

perceção comum, visou reduzir a despesa no curto prazo e equilibrar as 

contas. Essa poupança imediata terá sido conseguida, mas a reforma 

hipotecou uma parte do futuro. 

É necessário refletir, pelo menos, sobre duas consequências reais desta 

reforma:  

As FFAA entraram numa múltipla crise (com grande expressão nas áreas 

dos recursos humanos, materiais e financeiros) sem que o MDN (a 

braços com a sua própria crise, após a reestruturação, 

redimensionamento e concentração dos seus serviços centrais) tivesse 

conseguido assegurar plenamente as atribuições que lhe incumbiam na 

definição, execução e coordenação das políticas relativas àqueles 

recursos. 
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Em 2018, começou a emergir uma nova textura da realidade que se 

manifestou por várias formas: 

Os consensos de grupo diminuíram, a relação com a verdade alterou-

se, as opiniões assumiram maior proeminência do que os factos, o 

discurso oficial abandonou as grandes narrativas e assumiu um caráter 

distante (ou mesmo de recusa) da realidade objetiva. 

Em 2021, a reforma da estrutura superior das FFAA marcou uma verdadeira 

rutura com o passado, pelo extremo que representou em diversos aspetos: 

Criou novas disposições de filtragem nas nomeações da hierarquia 

militar, desvalorizou as carreiras operacionais, alterou o equilíbrio de 

poderes e contrapoderes construído ao longo de quarenta e sete anos, 

enfraqueceu relações institucionais e interpessoais, desagregou antigos 

costumes militares, suscitou polémicas inéditas na praça pública, deu 

uma imagem de caos funcional e deontológico no setor. 

Dois ex-Presidentes da República e vinte e oito antigos chefes de estado-

maior expressaram publicamente as suas preocupações acerca desta 

reforma, mas não foram suficientemente ouvidos pelos partidos políticos que 

a apoiaram. 

Entretanto, cresciam outros problemas que vinham a prejudicar a coesão nas 

FFAA.  

A evolução dos fatores de coesão e de dissociação nas FFAA 

Até meados da década de 2000 a situação na defesa nacional tendia para 

uma melhoria nos seus principais indicadores (organização, pessoal, forças e 

outros), e as relações institucionais estavam estabilizadas e sem indícios de 

tensões internas: 

− A direção política e a direção militar das FFAA atuavam, 

articuladamente, dentro da política geral do governo (enriquecida 

pelas caraterísticas pessoais, competências específicas, valores 

projetados e estilos de comunicação dos seus agentes);  

− Não eram percetíveis nas FFAA quaisquer reflexos das divisões (e 

presumíveis dualismos) existentes na sociedade civil, nem alterações 

do sentimento de identidade nacional (não obstante os processos de 

mudança nos modos de pensar, em virtude da globalização e do 

desenvolvimento da União Europeia). 

A partir de 2013, começaram a esbater-se os valores e os ideais que durante 

gerações foram o sustentáculo da coesão e do moral nas FFAA. Em sua 

substituição não surgiu nada novo.  
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Em 2018, a situação deteriorou-se ainda mais. E, em 2021, atingiu-se um 

clima de instabilidade e incerteza nunca visto desde 1982. 

Foram ultrapassadas restrições mentais tidas como invioláveis e surgiram 

dúvidas acerca da democraticidade de algumas decisões ou intenções.  

Apesar destes desenvolvimentos preocupantes, sobreviveram duas 

representações da defesa nacional e das FFAA: 

− No discurso oficial, sem questionamento visível do parlamento ou dos 

partidos políticos de oposição, permanece uma ideia de normalidade, 

por vezes mesmo de excelência; 

− Na experiência quotidiana militar, continuam a avolumar-se os 

problemas, as condições materiais e imateriais deterioram-se e 

adensa-se a sensação de um presente e futuro próximo sem saída 

ou esperança. 

Estas duas perceções antagónicas (e separadas pela consciência da maioria 

dos militares quanto à não-verdade da primeira) têm vindo a fomentar a 

apatia, a resignação, a lassidão e mesmo a desistência da profissão. 

O abandono das fileiras é um sintoma indisfarçável e frustrante do estado de 

espírito que se está a instalar nas FFAA. Além das razões que referimos, é 

preciso ter presente as questões estatutárias.  

O EMFAR e o estatuto da condição militar  

Têm ocorrido mudanças significativas na forma como são entendidos os 

princípios basilares da Instituição Militar (a hierarquia, a disciplina e a ética 

profissional) e os valores militares fundamentais (da missão, hierarquia, 

coesão, disciplina, segurança e obediência). 

O quadro legal que define os princípios fundamentais caraterizadores da 

condição militar não foi alterado desde a sua instituição em 1989. Mas o 

conceito que está na sua base tem vindo a perder o valor simbólico e funcional 

originais, em resultado do progressivo desequilíbrio entre as suas duas 

componentes – a dos deveres e a dos direitos -, iniciado no princípio da 

década de 2000.  

Paralelamente, alguns setores da Administração Pública passaram a 

beneficiar de tratamentos especiais, por vezes inspirados nos estatutos 

militares (no que se refere aos direitos e regalias, mas não na parte dos 

deveres).  

Tudo isto tem contribuído para diluir a noção de que a função militar se 

reveste de um caráter distinto do estatuto funcional de outros servidores do 

Estado. 
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Se porventura se chegar ao ponto de desqualificar a condição militar 

(designadamente no que se refere à adesão voluntária às exigências do 

serviço) não se pode ignorar a possibilidade de alguns comportamentos virem 

a cair nos «espaços não-preenchidos pela lei, pelos códigos e pelas normas». 

As políticas públicas do serviço militar 

O regime de prestação de serviço efetivo assente no profissionalismo militar 

em tempo de paz, aprovado em 2004, foi aplicado sem que se tenham 

concretizado as ações preliminares previstas, designadamente: 

− Definida «uma estratégia clara de sensibilização e promoção do 

entrosamento e de identificação das FFAA com o conjunto da 

sociedade civil»; 

− Criada nas instâncias políticas uma «consciência das decisões que 

coenvolvia tal modelo»;  

− Garantido o consenso político necessário «ao aumento das despesas 

públicas exigido pela profissionalização»; 

− Reconhecida a necessidade de preservar «critérios profissionais 

internos à instituição militar»;  

− Estabelecidas quais seriam as «condições do exercício da profissão». 

Por outro lado, também não foram satisfeitas as exigências necessárias ao 

funcionamento regular e continuado do regime adotado, designadamente: 

− A sustentação financeira dos sistemas de recrutamento, instrução, 

treino, classificação, administração e retenção tanto no contingente 

transitório como no a contratar; 

− A preservação do quadro permanente que seria sempre o elemento 

fundamental do processo e do modelo. 

E por último, as circunstâncias sociais e económicas mudaram muito nas duas 

últimas décadas: 

− Em 2004 o contingente de contratados e voluntários estava sujeito 

ao mercado do trabalho e o quadro permanente ao regime da 

instituição militar; 

− Em 2022, os dois regimes parecem estar próximos do mercado do 

trabalho. 

Estamos, portanto, perante um processo que teve uma execução imperfeita 

e foi afetada por equívocos. E não podemos ignorar que o contexto externo 

e o contexto interno continuam a mudar e que isso tem implicações, diretas 

e indiretas, nas condições de prestação do serviço militar que é preciso 

acompanhar, entender e assumir. 
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O novo ambiente de segurança e defesa internacional 

O ambiente de segurança internacional tem vindo a mudar radicalmente 

desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro. 

Trata-se de uma guerra não declarada, com intervenientes estatais, exércitos 

regulares, frentes de combate, elevadas baixas militares, e um enorme 

sacrifício da população civil dos territórios invadidos. Uma guerra que há 

poucos meses seria inimaginável. 

A crise internacional resultante destes acontecimentos – a mais grave na 

Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial – ocorre no momento em 

que a capacidade de resposta da defesa nacional se encontra, em quase todos 

os seus setores, no ponto mais baixo desse período de 77 anos. 

Esta mudança no ambiente de segurança internacional veio chamar a atenção 

para a necessidade de se proceder a uma análise abrangente, detalhada, 

responsável e, se possível, serena sobre a situação na defesa nacional e nas 

FFAA.  

A segurança e a defesa nacional e as alianças externas  

O CEDN de 2013 (em vigor) afirma, numa retórica elaborada, que «o novo 

ambiente de segurança […] e a exigência das alianças externas obrigam a 

uma capacidade de resposta diferente das Forças Armadas» e acrescenta que 

«assume grande relevância a definição de uma estratégia integrada civil e 

militar».  

Nenhuma destas declarações teve qualquer consequência prática. Ao 

contrário, o instrumento militar português decaiu consideravelmente entre 

2013 e 2022.  

Apesar de as fragilidades militares portuguesas serem muito anteriores à 

guerra na Ucrânia, não é percetível uma consciencialização espontânea ou 

forçada por parte do Governo e do seu órgão fiscalizador – a Assembleia da 

República - quanto à necessidade de rever profundamente a política de defesa 

nacional. Analisadas as opções políticas concretas (vide o orçamento) vive-

se aparentemente na normalidade. 

No entanto, Portugal continua a ter a obrigação, agora num contexto 

envolvente mais ameaçador, de assegurar o exercício da soberania e da 

autoridade do Estado sobre o território e os espaços sob jurisdição nacional. 

E cabe-lhe cumprir os compromissos que assumiu ou venha a assumir no 

quadro das organizações internacionais de segurança e defesa de que faz 

parte. 
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Mais cedo ou mais tarde, a capacidade militar portuguesa vai ser posta à 

prova, ou sujeita a teste, pelas circunstâncias internacionais. O «minuto da 

verdade» pode estar a chegar.  

Para já, sabemos que o Primeiro-Ministro garantiu o cumprimento dos 

compromissos de defesa internacionalmente assumidos e afirmou 

abertamente que Portugal condena de forma «veemente a ação militar 

desencadeada pela Rússia sobre território ucraniano» e que, inversamente, 

a Rússia colocou Portugal na lista de países «hostis». 

A opinião pública portuguesa  

É surpreendente o caudal de informação e de imagens difundidas sobre a 

guerra na Ucrânia, bem como o número de análises televisivas produzidas 

em vários domínios e níveis (políticos, ideológicos, estratégicos, táticos, 

operacionais, do direito e outros).  

A situação das FFAA tem sido abordada ocasionalmente, mas é positivo que 

se tenha começado a falar do assunto em termos compreensíveis e 

construtivos. Talvez comece a ser menos abstrata a ideia de que a defesa 

militar do País é uma questão importante, mesmo em tempo de paz. 

O interesse evidenciado pela opinião pública desmente a ideia de que os 

portugueses são indiferentes perante os problemas da defesa nacional. E o 

número e qualidade dos comentários produzidos comprovam que existe uma 

vasta reserva de pensamento em vários domínios que interessam à 

estratégia. Levá-los à prática é uma questão que abordaremos adiante no 

título dedicado aos documentos estruturantes da defesa nacional. 

Face à pluralidade de abordagens e de pontos de vista em presença, é 

necessário que os cidadãos tenham consciência dos limites dos exercícios 

informativos que lhes são oferecidos.  

Por último será de referir que as opiniões, muitas vezes subjetivas e 

arbitrárias, se devem apoiar em informações verificadas, controladas e 

incontestáveis sobre os factos relatados e que os próprios factos devem estar 

abertos a debate e contraditório. Sem isso são apenas emoções. 

Um desfasamento teórico e prático  

Nunca foi tão grande o fosso entre as prioridades do Estado definidas no 

CEDN e o estado real da defesa nacional e das FFAA. E nunca foi tão difícil 

respeitar as normas e as orientações estabelecidas nos documentos que 

decorreram sequencialmente do CEDN, nomeadamente: o conceito 

estratégico militar (CEM), as missões das Forças Armadas (MIFA), o sistema 

de forças (SF) e o dispositivo de forças. 
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É inegável que uma parte importante desse desfasamento se deve às 

alterações verificadas no contexto internacional e no contexto nacional.  

Mas a degradação do SF - a causa mais determinante e visível do declínio das 

FFAA – não resulta apenas da desatualização do CEDN que lhe serviu de 

referência. Deve-se, fundamentalmente, às opções políticas que foram 

tomadas, a partir de 2013, a nível nacional, por ação ou omissão, nas áreas 

do pessoal, do material e orçamental. 

Sendo a continuidade um pressuposto obrigatório em matéria de segurança 

e defesa, parece inevitável rever todos os documentos estruturantes da 

defesa nacional.  

A revisão dos documentos estruturantes 

Os documentos estruturantes da defesa devem constituir um conjunto de 

rigorosa coerência e com uma hierarquia decrescente de importância 

(indicada no título anterior). Isso implica que nenhum deles pode ser 

elaborado sem ter em consideração os restantes e se algum deles mudar é 

necessário reajustar os outros. 

Os documentos mais difíceis de conceber são o CEDN e o SF, no entendimento 

de que a sua utilidade é um pressuposto normativo indispensável (nunca 

atingido completamente em anteriores processos). 

Nesse sentido, o CEDN deve dar orientações sobre «a forma de conduzir a 

política de defesa»; assegurar a «caraterização do que deve ser o SF»; 

«estabelecer objetivos, alinhar prioridades, concetualizar uma doutrina 

nacional»; conter «definições vinculativas»; satisfazer critérios de 

adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade.  

E o SF deve definir as capacidades militares necessárias, constituídas a partir 

de «componentes de doutrina, organização, treino, material [em múltiplos 

domínios e disciplinas], liderança, pessoal, infraestruturas e 

interoperabilidade», bem como os fatores em que esses componentes se 

dividem. 

Seria incompreensível repetir os erros do passado, tanto mais que o Ministério 

da Defesa Nacional (MDN) tem uma vasta experiência na elaboração dos 

CEDN de 1985, 1994 e 2003 e no arranjo (que ligou o CEDN 2013 à reforma 

«Defesa 2020»).  

«Os saberes da complexidade» 

Antes de mais, parece conveniente assumir a complexidade dos processos de 

elaboração dos documentos estruturantes e evitar «simplificações» 

comprometedoras.  
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Na revisão do SF será necessário prever o custo direto dos equipamentos 

preconizados e do custo induzido pela sua utilização ao longo do ciclo de vida, 

designadamente «os investimentos conexos à sua instalação e plena 

utilização, bem como a sua projeção em termos humanos e financeiros». 

Na estrutura da defesa nacional, não haverá muitas pessoas capazes de lidar 

de forma sistematizada com todos os fatores em jogo. A complexidade do 

problema exige a ponderação de todas as perspetivas em presença, mesmo 

que diferentes. 

Por isso, é conveniente que os ministros da defesa nacional tenham a maior 

atenção na constituição das equipas multidisciplinares que nomeiem (com 

competências reais e reconhecidas), na organização do conhecimento 

existente nas estruturas que tutela, na ativação de mecanismos de escrutínio, 

no acompanhamento das decisões mais contingentes, e na disponibilização 

dos recursos indispensáveis, incluindo meios modernos de apoio à decisão.  

Tudo isso é indispensável (ainda que não suficiente) para criar condições 

mínimas de uma utilização racional dos consideráveis recursos que 

presumivelmente serão despendidos pelo Estado para edificar, levantar e 

sustentar o SF, através das Leis de Programação Militar (LPM), das Leis de 

Programação das Infraestruturas Militares (LPIM) e dos orçamentos correntes 

e de funcionamento das FFAA. 

Trata-se de aplicar «as regras que a Democracia instituiu» para si própria no 

domínio da defesa nacional. 

O futuro depois da crise  

De tudo o que foi dito, parece inevitável a conclusão de que é urgente rever 

profundamente a política de defesa nacional e das FFAA. Este 

empreendimento vai exigir uma visão, uma estratégia, uma política, uma 

organização capaz de a executar, a definição dos fins e dos meios (com os 

meios a eles subordinados), e um controlo democrático. 

E exige um contexto de esperança coletiva capaz de mobilizar uma vontade 

comum em torno de um projeto político portador de futuro. Tudo isso já 

existiu e deveria ser recuperado. 

A revitalização do MDN parece ser a primeira etapa desse processo, pelo 

papel decisivo que lhe cabe desempenhar na reforma de todo o setor, 

incluindo as FFAA. 

Estão em jogo questões políticas, administrativas, organizacionais e militares 

que devem ser articuladas. Mas convém não confundir os quatro setores nem 

misturá-los, a bem da racionalidade e eficácia do conjunto indivisível da 

política de defesa nacional. 
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É inegável a necessidade de encontrar soluções inovadoras e adequadas aos 

desafios dos novos tempos, mas importa resistir à tentação de contornar 

metodologias instituídas e testadas, porque se estas forem perdidas vai ser 

muito difícil restaurá-las. 

Cada época tem a sua história e cada geração a sua missão. Esperamos, com 

confiança, que a atual e a próxima geração de governantes sejam bem-

sucedidos na missão que lhes cabe na construção do futuro da defesa 

nacional. 
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